
Інформація
про виконання Програми фінансової підтримки діяльності 

Чугуївської районної організації ветеранів України на 2017 рік,
затвердженої рішенням районної ради від 18.08.2016 року

Програма  фінансової  підтримки  діяльності  Чугуївської  районної
організації ветеранів України на 2017 рік була затверджена рішенням районної
ради від 18 серпня 2016 року (далі – Програма). Робота Чугуївської районної
організації  ветеранів  України  (далі  –   районна  організація  ветеранів)
спрямована  на   виконання  головного  завдання  –  захищати  в  межах  своєї
компетенції  гарантовані  державою права  ветеранів  війни та  праці,  збройних
сил,  дітей  війни,  учасників  АТО,  усіх  громадян  похилого  віку,  а  також
відстоювати  їхні  соціальні,  економічні,  вікові  та  інші  види  потреб,  що
забезпечують належний рівень життя.

Використовуючи різні  форми зустрічі з ветеранами (за місцем  роботи, за
місцем їх проживання, виїзди на території сіл та селищ разом з працівниками
районної державної адміністрації), районна рада ветеранів  звертала увагу на
питання  за  такими  напрямами,  як  профілактичне  обстеження  та
медобслуговування  ветеранів  (в  першу  чергу  інвалідів  війни),
зубопротезування,  проведення  операцій  з  покращення  зору,  перевезення
пільгового  контингенту, робота аптек і підприємств торгівлі, швидкої медичної
допомоги, патріотичне виховання молоді, стан пам’ятників загиблим воїнам, а
також увічненя односельців, які пішли на війну та не повернулись.

Завдяки виконанню заходів  Програми у районі  значно підвищено роль
районної  організації  ветеранів  та  її  осередків  –  первинних  ветеранських
організацій у громадсько-політичному житті   району,  повністю збережена їх
структура. 

На  обліку  в  районній  організації  ветеранів  перебуває:  14240  ветеранів
всіх категорій, в тому числі 4650 ветеранів праці, 205 ветеранів збройних сил,
38 учасників бойових дій, 149 інвалідів війни, 664 учасники війни, 2680 дітей
війни, 223 вдови померлих інвалідів війни та інші особи, на яких поширюється
дія  Закону  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального
захисту». Усі вони об’єднані в 22 первинні ветеранські організації  за місцем
проживання та в трудових колективах.

Районна організація  ветеранів  та її  структурні  осередки діють згідно з
розробленим планом на рік та планом заходів щодо відзначення святкових дат:
Дня захисника України, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,
Днів  визволення  сіл  та  селищ  району  від  фашистських  загарбників,  Дня
незалежності України, Дня  ветеранів і Міжнародного дня людей похилого віку,
Міжнародного дня  людей з інвалідністю та інших.

У  березні  2017  року  урочисто  відзначено  30-річчя  з  дня  утворення
районної  організації  ветеранів,  де  було  підбито  підсумки  її  діяльності,
нагороджено активістів ветеранського руху району.  

На  постійному  контролі  районної  організації  ветеранів  знаходяться
питання профілактичного обстеження ветеранів та усіх громадян похилого віку,
наявності ліжко-місць для ветеранів у медичних закладах, одержання слухових



апаратів,  інвалідних візків,  автомобілів,  коштів,  які  виділяються на  1 ліжко-
день на харчування та ліки. 

У навчальних закладах  району проводяться  уроки  мужності  за  участю
учасників  бойових  дій,  дітей  війни,  ветеранів  праці.  У  дні  святкування
знаменних  дат  у  селах  та  селищах  художні  колективи  та  талановиті  учні
виконували пісні та вірші воєнних років. 

У районі функціонують 20 музеїв і кімнат бойової та трудової Слави. 
У 2017 році було продовжено роботу щодо увічнення наших земляків та

виготовлення  плит  з  прізвищами  односельців,  які  пішли  на  війну  та  не
повернулися (смт Введенка, с. Гракове).   

9 травня,  22 червня, а також у Дні звільнення населенних пунктів від
фашистських  загарбників  (лютий,  серпень)   проводилися  мітинги  біля
братських  могил  відповідно  до  складених  сценаріїв  святкових  заходів  по
кожному населеному пункту  району з покладанням квітів.

У  районі  склалася  добра  традиція,  коли  перші  особи  району  разом  з
керівниками  органів  місцевого  самоврядування,  організацій,  підприємств  і
установ вшановують ювілярів, активістів ветеранського руху та довгожителів. 

Взаємодія  з  органами  місцевого  самоврядування  та  виконавчої  влади
згідно  з  уставом  районної  організації  ветеранів  покращує  роботу  щодо
патріотичного виховання молоді, забезпечення спадкоємності поколінь.

 За участю Президії  районної організації ветеранів України надруковані
книги наших ветеранів: Короткової Н.Я. «Все це було» та Левченко В.Я. «Час
Василя Лапшина».  

Усі  заходи  широко  висвітлювали  телерадіокомпанія  Чугуївщини
«Слобожанка» та міськрайонна інформаційна газета «Вісник Чугуївщини».

Заходи, передбачені Програмою, виконано в повному обсязі.

 
Назва заходу

Затверджено
Програмою,

грн

Фактично
за 2017 рік,

грн
Всього: 143700 143700
у т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 136300 140125

відрядження 400 -
передплата періодичних видань 2000 1624
придбання канцтоварів 700 850
послуги зв’язку та інші 1000 881
фінансування  святкових  заходів  та
матеріальна допомога ветеранам 

3000 -

податок на землю за оренду приміщення 100 70
послуги банку 300 150

Ураховуючи вищевикладене, пропонуємо Програму зняти з контролю як
таку, що виконана.  

Голова Чугуївської районної 
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організації ветеранів України                                                В.К. ГОРОВЕНКО 
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