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У відповідності до вимог комплексної програми «Ветеран-2020» 

районна ветеранська організація в 2020 році здійснює свою діяльність 

згідно Законів України, рішень з'їздів Організації ветеранів України, 

конференцій і пленумів вищестоящих органів та власних, а також згідно із 

Статутом, яким передбачено участь 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 та праці. Не менше приділятиметься увага 

героїко-патріотичному, трудовому виховання молоді на кращих бойових і 

трудових традиціях старшого покоління.

Разом з тим, районна організація сподівається на всебічну підтримку 

у своїй діяльності від місцевих органів влади, 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 організацій, вважаємо за необхідне на 

основі законодавства та фінансової підтримки у відповідності ст.20 Закону 

України» «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

домогтися їх виконання. Для цього ветеранська організація у 2020 році 

планує проводити слідуючи заходи з відповідними фінансовими витратами:

1. Зустріч . керівництва району із ветеранами війни і праці - 

активістами ветеранського руху з нагоди 33-річчя утворення Ніжинської 

районної організації ветеранів -  лютий 2020 р.



З нагоди цієї дати, надання матеріальної допомоги ветеранам війни і 

праці-активістам ветеранського руху - 6160 гривень.( 51-ти активістам 

по 100 (сто) гривень).

2. Привітання учасників бойових дій у другій Світовій війні і ветеранський 

актив листівками з нагоди Дня пам’яті та примирення -1500 грн.

( Виготовлення листівок у друкарні).

3. Проведення конкурсів:

- на кращу ветеранську організацію по героїко-патріотичному вихованню 

молоді - 550 грн. (До Міжнародного Дня людей похилого віку, Дня 

ветерана).

- на кращий учнівський колектив загальноосвітніх шкіл району по 

вивченню, пропагуванню славних бойових і трудових традицій людей 

старшого покоління-400 грн. до Дня визволення Ніжинщини від німецько- 

фашистських загарбників.

4. Відвідування вдома ветеранів війни 1941-1945 років з нагоди Дня пам’яті 

та примирення та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня)

-  2000 грн. Закупівля продуктових наборів для вручення ветеранам війни.

5. Відвідування вдома вдів загиблих та померлих чоловіків - 

ветеранів війни 1941-1945 роки -  1800 грн. ( 3 нагоди Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни).

6. Відвідування вдома хворих ветеранів війни, праці, Заслужених 

працівників з нагоди Дня Конституції, Дня Незалежності України -  700 грн. 

(Закупівля і вручення хворим продуктових наборів).

7. Відзначення Дня партизанської слави. Відвідування вдома партизанів, 

вручення їм продуктових наборів -  на суму 500 грн.

8. Матеріальна допомога дітям, батьки яких загинули в зоні АТО- 3000 грн. (до 

Дня Захисника України).

9. Відвідування вдома хворих до Дня інваліда -  1300 грн. ( Закупівля і 

вручення продуктових наборів).

10.Співчуття з нагоди смерті ветеранів через місцеву пресу - 600 грн., 

вітання ветеранів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій



війні, Дня ветерана -  400 грн.

11. Відзначення кращих волонтерів року -  360 грн.

12.Підписка преси активістам ветеранського руху - 5000 грн.

13.Крім того закупівля:

канцтоварів - 700 грн., конвертів, поштових марок - 600 грн.

14.Оплата за комунальні послуги -  950 грн. (оплата за телефон),

15.Монтаж соціальної реклами -  500,00 грн.

16.Закупівля і покладання квітів до меморіалу «Слави», братських могил, 

захоронення воїнів, загиблих в Афганістані, в антитерористичних операцій 

(АТО),, до пам’ятника Т.Г.Шевченка, з нагоди Дня Конституції, Дня 

Незалежності, Дня визволення Ніжинщини від фашистських загарбників -  

1200 гривень).

17.Виготовлення талонів для пільгового перевезення ветеранів війни і праці 

500 грн.

18.Оплата праці голові ради районної організації ветеранів 4723 грн., 

бухгалтеру, який обслуговує районну ветеранську організацію і 

міськрайонну спілку учасників війни в Афганістану -  3167 грн. в місяць 

(Всього з нарахуваннями 115406 грн.).

Для виконання Комплексної програми «Ветеран-2020» необхідно коштів в 

сумі 144126 (сто сорок чотири тисячі сто двадцять шість) грн.

Фінансування зазначених заходів проводиться за рахунок коштів 

районного бюджету, бюджетів ОТГ, та інших джерел, не заборонених 

законодавством, в межах наявних асигнувань. Головним розпорядником 

коштів є Управління соціального захисту населення Ніжинської районної 

державної адміністрації.

Комплексна програма «Ветеран-2020» розглянута і прийнята для 

виконання на засіданні пре§іідаь^д.и районної організації ветеранів 

09 грудня 2019 року,

Голова ради Ніжинсьі 
районної організації І------ В.М. Карпенко


