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I. Загальні положення

Чугуївська  районна  організація  ветеранів  України  (далі  –  районна
організація  ветеранів)  є  добровільною  громадською  організацією  ветеранів
війни, інших локальних війн і  конфліктів,   учасників бойових дій,  інвалідів,
учасників  війни,  ветеранів  праці,  дітей  війни,  ветеранів  військової  служби,
пенсіонерів,  громадян  похилого  віку,  які  виявили  бажання  бути  членами
організації.  Вона  діє  на  засадах  самоврядування  відповідно  до  Конституції
України,  чинного  законодавства  України   та  Уставу  організації  ветеранів
України.  Незалежно  від  будь-яких  політичних  партій  і  рухів,  ветеранська
організація  бере  участь  у  громадсько-політичному  житті  району,  постійно
співпрацює  з  районною  державною  адміністрацією,  органами  місцевого
сомоврядування, господарськими, підприємницькими структурами, головними
напрямками  діяльності  яких є економічне і духовне становлення держави, мир
і злагода  в суспільстві, і які беруть участь у розв’язанні проблем, що турбують
ветеранів, пенсіонерів, всіх громадян похилого віку.

Районна організація ветеранів налічує в своїх лавах 14073 пенсіонерів, у
тому числі: ветеранів праці, дітей війни – 2522, інвалідів війни – 124, учасників
бойових дій, інвалідів – 23,  учасників війни – 601, ветеранів військової служби
– 201, ветеранів праці – 4013,  осіб, на яких поширюється  дія Закону України
«Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту» – 724 та інших
пенсіонерів – 6480 чоловік. Вони об’єднані у двадцять дві  первинні ветеранські
організації  за  місцем  проживання  та  у  трудові  колективи.  Рада  Чугуївської
районної організації ветеранів України розміщена у наданому  для її діяльності
однокімннатному опалювальному приміщенні, забезпечена телефоном.   

II. Мета та основні завдання Програми

Програма  фінансової  підтримки  діяльності  Чугуївської  районної
організації ветеранів України на 2019 рік (далі – Програма) визначає основні
напрями  діяльності  органів  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування
щодо надання  допомоги  районній  організації  ветеранів,  створення  належних
умов для її діяльності. 

Метою  Програми  є  надання  всебічної  підтримки  районній  організації
ветеранів у здійсненні нею завдань, визначених Статутом Чугуївської районної
організації ветеранів України.
 

III. Очікувані результати від діяльності

Виконання Програми надасть можливість:
підвищити роль районної організації ветеранів у суспільно-політичному

житті району;
залучити  первинні  ветеранські  організації  до  активної  роботи,

спрямованої на соціальний захист ветеранів та усіх громадян похилого віку;
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покращити  співпрацю  первинних  ветеранських  організацій,  районної
організації  ветеранів  з  органами  виконавчої  влади  та  місцевого
самоврядування,  господарськими,  підприємницькими  структурами,  з
громадськими  об’єднаннями,  головними  напрямами  діяльності  яких  є
економічне і  духовне становлення України, мир і злагода в суспільстві,  і які
беруть участь у розв’язанні  проблем,  що турбують ветеранів,  пенсіонерів та
усіх громадян похилого віку;

покращити  патріотичне  виховання  молоді  на  трудових  і  бойових
подвигах старшого покоління, забезпечити спадкоємність поколінь.

IV. Організаційні заходи

1. До 74-ої річниці з дня Перемоги здійснити наступні заходи:
провести  президії  районної  організації  ветеранів,  головам  первинних

ветеранських  організацій  прийняти  активну  участь  у  різноманітних  заходах,
присвячених 74-ї річниці з Дня Перемоги;

перевірити  стан  пам’ятників  загиблим  воїнам  та  при  необхідності
організувати їх ремонт;

активізувати  роботу  музеїв  бойової  слави,  організувати  зустріч  з
ветеранами, участниками, дітьми  війни;

постійно захищати гарантовані державою права, пільги ветеранам війни
та праці, збройних сил, дітей війни, всіх людей похилого віку.        

2. Разом з Територіальним центром соціального обслуговування (надання
соціальних  послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  особливу
увагу надавати одиноким громадянам похилого віку, своєчасно розглядати їх
заяви та звернення, аналізувати роботу соціальних працівників.

Постійно уточнювати кількісний склад ветеранів усіх категорій та людей
похилого віку. Вести персональний облік ветеранів війни.

3. Забезпечити  неухильне  виконання  гарантованих  законодавством
заходів щодо створення належних умов для підтримки здоров’я та активного
довголіття ветеранів:

збереження  та  відновлення  кімнат  і  ліжкомісць  у  всіх  стаціонарних
медичних закладах району, поліпшення харчування хворих, які знаходяться на
стаціонарному лікуванні, забезпечення їх медикаментами;

організацію в аптеках району діяльності пунктів пільгового забезпечення
вітчизняними ліками ветеранів війни та праці;

проведення безкоштовного зубопротезування всіх категорій ветеранів, які
мають право на пільги, згідно з чинним законодавством;

проведення безкоштовних операцій щодо покращання зору за реєстром
осіб,  які  мають  право  на  пільги,  згідно  з  чинним  законодавством
(при затвердженні обласного бюджету та виділенні коштів на покращення зору
та слуху);
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забезпечення людей похилого віку путівками до санаторіїв  Харківської
області  через  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації.

V. Сприяння соціальному захисту ветеранів, вшанування 
та збереження пам’яті жертв війни

1. Встановити постійний контроль за виконанням законів України, указів
Президента  України,  постанов Верховної  Ради України і  Кабінету  Міністрів
України, інших нормативно-правових актів України щодо соціального захисту
пільгового контингенту населення, реалізації їх у районі.

2. Встановити контроль:
за проведенням медичного обслуговування за місцем проживання людей

похилого віку;
за  виконанням статті  4  Закону  України  «Про  увічнення  Перемоги  над

нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; 
за  своєчасними  розрахунками  за  земельні  паї  з  ветеранами   війни  та

громадянами похилого віку.

VI. Відзначення  дат

Районній  організації  ветеранів  разом  з  органами  виконавчої  влади  та
місцевого  самоврядування взяти  участь у підготовці  та  проведенні  заходів  з
нагоди:

Міжнародного жіночого дня (08 березня);
Дня Перемоги (09 травня);
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22 червня);
днів визволення селищ та сіл району від німецьких загарбників (лютий,

серпень);
Дня Конституції України (28 червня);
Дня Незалежності України (24 серпня);
Дня захисника Вітчизни (14 жовтня)
Дня  визволення  України  від  німецько-фашистських  загарбників

(28 жовтня);
Дня ветеранів і Міжнародного дня громадян похилого віку (01 жовтня);
Міжнародного дня інвалідів (03 грудня);
Міжнародного дня волонтерів (05 грудня).

VII. Фінансування Програми

Фінансування  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів  районного
бюджету  та  інших джерел,  не  заборонених  чинним законодавством  України
(розрахунок обсягів фінансування Програми додається).
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Заступник голови 
    районної ради                                                                                     І. Ковтун
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