
Додаток  

до рішення  міської ради 

                  від 28.01.2016 р.№   13/06-16        

 

 

Програма «Фінансова підтримка Бурштинської міської організації  ветеранів 

України на 2016р.» 

 

I. Загальні положення 

1. Програма фінансової підтримки Бурштинської міської організації  ветеранів 

України на 2016р. (надалі – Програма) розроблена з метою реалізації конституційних прав 

ветеранів війни, праці, інвалідів через створення системи надання соціальних послуг, яка 

б відповідала потребам зазначених категорій населення, забезпечувала доступність та 

адресність соціальних послуг. 

2. Підстава для розроблення: вимоги Бурштинської міської організації  ветеранів 

України, Закону України «Про статус ветеранів війни, інвалідів війни і збройних сил, 

гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 

та інших громадян похилого віку в Україні»,  Бюджетного Кодексу України. 

3. Ініціатори: Бурштинська міська організація  ветеранів України.  

4. Етапи виконання – 2016р. в залежності від фінансування міського бюджету. 

 

В м.Бурштин за ініціативи громадян міста  створена громадська ветеранська 

організація, а саме: Бурштинська міська організація  ветеранів України (голова – 

Л.Кобель). 

          Актуальність  Програми обумовлена зростанням ролі громадських організацій в 

державі, вдосконаленням системи забезпечення та механізму їх діяльності, підвищенні їх 

ролі та авторитету щодо участі у громадському житті міста. В умовах значного зниження 

рівня життя та погіршення соціально-психологічного стану незахищених груп населення 

саме ветеранські організації міста сприяють розвитку їх ділової та творчої активності, 

сприяють створенню серед них соціальної взаємодопомоги та підтримки, працюючи при 

цьому на добровільних відносинах. 

 Виконання заходів Програми дасть змогу покращити життя у напрямку всебічного 

захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, 

учасників та дітей війни та реалізацію їхніх конституційних прав, на матеріальну 

підтримку населення, що опинилося в скрутних ситуаціях. 

 

II. Мета Програми 

  Ветеранська організація вважає головною метою - всебічний захист законних прав 

соціальних, економічних, вікових та інших інтересів ветеранів війни і праці.  

Подальше поліпшення підтримки ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують 

допомоги, підтримку міської організації ради ветеранів, діяльність якої спрямована на 

соціальний захист населення у першу чергу ветеранів та інвалідів ВВВ, збройних сил, 

ветеранів праці та об'єднання ветеранів війни і праці, учасників, дітей війни, інвалідів, 

людей похилого віку, 

  

           III. Завдання Програми  
-         розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення уваги до потреб 

старшого покоління та підтримку ініціатив і діяльності громадської організації ветеранів 

війни та праці, учасників та дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів , 

громадян похилого віку; 

-         сприяння роботі у розв'язанні проблем побутового характеру вищевказаної категорії 

людей, забезпечення реалізації їх конституційних прав; 



-         матеріальна підтримка соціально - незахищених верст населення, з метою 

вирішення їх життєвих проблем; 

-         фінансова підтримка міської організації  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, поглиблення адресної та забезпечення матеріальної 

підтримки ветеранів та іншої категорії населення, що опинилося у скрутній ситуації. 

  

          IV. Фінансування Програми. 

           Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в міському 

бюджеті на 2016р. та інших джерел, не заборонених законодавством України. 

            Використання коштів міською організацією ветеранів здійснюється на : 

-   витрати пов'язані з відрядженням, послуги зв'язку, оплата транспортних послуг  

громадської організації міської ради ветеранів; 

-   підготовку та проведення заходів з відзначення державних свят та визначних дат; 

-   здійснення доброчинних заходів (відвідування інвалідів та одиноких престарілих 

громадян в лікарнях, немічних ветеранів вдома, тощо ); 

-   підписку періодичних видань, підготовку і видання буклетів, книг тощо; 

-   надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним, хворим членам громадської 

організації, що опинилися в скрутній життєвій ситуації; 

-   матеріальне заохочення кращих активістів громадських організацій; 

-   придбання побутового обладнання, канцтоварів. 

            У відповідності до вимог Програми, міська організація ветеранів здійснює свою 

діяльність згідно Законів України, власних статутних рішень, яка передбачено участь 

організації у громадсько-політичному житті міста, постійну співпрацю з органами 

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. 

           Фінансування зазначених заходів проводиться через відділ соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради за рахунок місцевих бюджетних коштів, 

передбачених на виконання програм місцевого значення, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством України. 

 

            V. Очікувані результати виконання програми 
-   забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності громадської організації; 

-   підвищення рівня життя членів громадської організації, задоволення їх життєвих 

потреб і повсякденних запитів, з метою соціальної підтримки; 

-   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. 

 

           VI. Контроль за виконанням Програми 

           Бурштинська міська організація  ветеранів України, яка отримує фінансову 

підтримку, погоджує використання бюджетних коштів з відділом соціального захисту 

Бурштинської міської ради та звітується перед комісією з питань гуманітарної політики 

(за рік) та контролюючими органами щодо цільового використання бюджетних коштів. 

 

 

 

Секретар міської ради                                Богдан Рибчук 

 



 

 

ПАСПОРТ 

Програми «Фінансова підтримка Бурштинської міської організації  ветеранів 

України на 2016р.» 

 

 

1. Програма затверджена: рішення с міської ради  від _________             № _________   

 

2. Ініціатор розроблення Програми: Бурштинська міська організація  ветеранів України  

 

3. Розробник Програми: Бурштинська міська організація  ветеранів України  

 

4. Співрозробники програми: виконавчий орган міської ради, комісія з питань 

гуманітарної політики 

 

5. Відповідальний виконавець Програми: Бурштинська міська організація  ветеранів 

України  

 

6. Учасники Програми: відділ соціального захисту населення Бурштинської міської ради 

 

7. Терміни реалізації Програми: 2016р. 

 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів: ________ грн.   

                     ' 

 

  

  

 


