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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Ніжинська міськрайонна організація 

ветеранів Афганістану», (далі -  організація), -  є неприбутковою 
громадською організацією, яка об’єдналась на добровільних засадах на 
підставі спільних інтересів, з метою здійснення соціальної, правозахисної, 
інформаційної, консультаційної, виховної діяльності для членів організації.

1.2. Організація створюється та діє на принципах добровільності, 
самоврядності, вільного вибору, демократії, рівноправності перед законом, 
відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та 
публічності, та здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією 
України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншим чинним 
законодавством України, міжнародними договорами України та Статутом.

1.3 Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, 
що здійснюється в порядку, встановленому законодавством, має самостійний 
баланс, печатку, бланки, штампи, емблему з відображенням атрибутики, 
затвердженої рішенням Правління організації та інші реквізити юридичної 
особи.

1.4. Організація має право від власного імені для господарських потреб 
купувати і відчужувати майно, укладати договори, виступати в. якості 
позивача та відповідача в суді, мати у власності приміщення, транспорт, 
займатися будь-якою діяльністю, що не спрямована на отримання прибутку 
та відповідає її статутним завданням.

1.5. Організація об’єднує учасників бойових дій Афганістану, ветеранів 
афганської війни, сімей загиблих військовослужбовців в Афганістані, сімей 
померлих інвалідів та учасників бойових дій після Афганістану, сімей 
загиблих учасників бойових дій в зоні АТО, ветеранів військових конфліктів 
в інших зарубіжних країнах далі - військовополонених і тих, хто пропав 
безвісти, а також інших громадян, які своєю діяльністю сприяють організації 
і беруть активну участь у реалізації заходів організації.

1.6. Організація діє на території України.
1.7. Офіційна повна назва організації: громадська організація 

«Ніжинська міськрайонна організація ветеранів Афганістану».
Скорочена назва : ГО «НМОВА».

2. ЦІЛІ, МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1 .Організація є юридичною особою.
2.2.0рганізація здійснює свою роботу згідно з чинним законодавством.
2.3. Організація має право:

• володіти та розпоряджатися власним майном для виконання 
статутної діяльності;

• відкривати власні рахунки в банківських установах на основі 
чинного законодавства;

Цілями та метою, завданнями організації є:



2.4. Консолідація зусиль ветеранів афганської війни, об’єднань для 
найбільш ефективного використання їхнього потенціалу та можливостей по 
соціальному захисту ветеранів війни, сімей загиблих військовослужбовців в 
Афганістані, сімей загиблих учасників бойових дій в зоні АТО, учасників 
бойових дій Афганістану, сімей померлих інвалідів та учасників бойових дій 
після Афганістану

2.5. Соціальний та правовий захист членів організації.
2.6. Психологічна, моральна допомога та підтримка членів організації, 

в першу чергу, сімей загиблих військовослужбовців в Афганістані, сімей 
загиблих учасників бойових дій в зоні АТО, учасників бойових дій 
Афганістану, сімей померлих інвалідів та учасників бойових дій після 
Афганістану.

2.7. Сприяння лікуванню, зміцненню фізичного та морального стану 
сімей загиблих військовослужбовців в Афганістані, сімей загиблих учасників 
бойових дій в зоні АТО, учасників бойових дій Афганістану, сімей померлих 
інвалідів та учасників бойових дій після Афганістану соціальної адаптації та 
підвищенню їхньої соціальної активності.

2.8. Впровадження в діяльність колективу сімей загиблих 
військовослужбовців в Афганістані, сімей загиблих учасників бойових дій в 
зоні АТО, учасників бойових дій Афганістану, сімей померлих інвалідів та 
учасників бойових дій після Афганістану принципів ділового 
співробітництва між членами організації і вірності бойовим традиціям, 
забезпечення ветеранів глибокими правовими знаннями з метою захисту від 
посягань на їхні законні права.

2.9. Сприяння державним органам виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, громадським організаціям у вихованні молоді високих 
морально-етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту Вітчизни.

2.10. Розробка заходів щодо пошуку тих, хто безвісти пропав, 
визволення військовополонених, та участь в їх реалізації.

2.11. Створення асоціацій і об'єднань згідно з порядком, встановленим 
законодавством, а також сприяння їх різноманітній діяльності.

На виконання Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, від 22.10.1993 р. та Постанови Верховної Ради України 
від 11.12.2003 р. № 1390-ІУ «Про стан забезпечення в Україні встановлених 
чинним законодавством соціально-економічних, правових, конституційних 
гарантій у сфері, захисту ветеранів», на основі співпраці з владними 
структурами вважаємо за необхідне проводити наступні заходи у 2021 році:

22.01.2022 -  День Соборності України, покладання квітів до пам’ятного 
знаку.
29.01.2022 р. - День пам’яті Героїв Крут, покладання квітів до пам’ятного 
знаку.
04.02.2022 р. - відвідування могил загиблих військовослужбовців в 
Республіці Афганістані та померлих інвалідів та учасників бойових дій 
після Афганістану, загиблих військовослужбовців в зоні АТО, покладання 
квітів до пам’ятних знаків та меморіальних дошок в честь загиблих героїв 
у селищі Лосинівка та селах Безуглівка, Богданівка, Галиця, Колісники, 
Чистий Колодязь, Ніжинське, Перемога, Талалаївка та інші;



11.02.2022 р. -  покладання квітів на могили загиблих військовослужбовців 
в Республіці Афганістан, що поховані в м. Ніжині.
15.02.2022 р. -  відзначення 33-ї річниці виведення військ із Республіки 
Афганістан, покладання квітів до пам’ятника загиблим в Республіці 
Афганістан в м. Ніжин, та пам’ятних знаків загиблим в Республіці 
Афганістан, які встановлені в Ніжинському районі, та меморіальних 
дошок;
20.02.2022 р. -  День вшанування загиблих героїв Небесної Сотні, 
покладання квітів.
08.03.2022 р. -  привітання матерів діти, яких загинули в Республіці 
Афганістан та вдів чоловіки інваліди та учасники бойових дій 
Афганістану, померлих після афганської війни з Міжнародним жіночим 
днем 8 Березня;
26.04.2022р. -  36-та річниця аварії на ЧАЕС, покладання квітів до 
пам’ятного знака.
09.05.2022 р. -  покладання квітів до пам’ятних знаків загиблим у другій 
Світовій війні, пам’ятних знаків загиблим в Республіці Афганістан, 
ліквідаторам аварії на ЧАЕС, загиблим в зоні АТО, меморіальних дошок 
загиблим в Республіці Афганістан та в зоні АТО;
15.05.2022 р. -  відзначення 12-ї річниці відкриття пам’ятного знаку 
гаубиці Д-30 в селищі Лосинівка, Ніжинського району, покладання квітів;
28.06.2022 р. -  відзначення Дня Конституції України, покладання квітів до 
пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку.
28.06.2022 р. - відзначення 12-ї річниці відкриття пам’ятного знаку 
гаубиці Д-30 в селі Перемога, Ніжинського району, покладання квітів;
28.06.2022 р. -  відзначення 1-ї річниці відкриття пам’ятного знаку 
Загиблим мешканцям с. Богданівка в селі Богданівка Ніжинського району, 
покладання квітів.
23.08.2022 р. -  День Державного Прапора України, покладання квітів до 
пам’ятних знаків загиблим у другій Світовій війні, пам’ятних знаків 
загиблим в Республіці Афганістан, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, загиблим 
в зоні АТО, меморіальних дошок загиблим в Республіці Афганістан та в 
зоні АТО
24.08.2022 р. -  участь в урочистих заходах приурочених до Дня 
Незалежності України, покладання квітів до пам’ятника Тарасу 
Г ригоровичу Шевченку;
29.08.2022 -  День вшанування пам’яті захисників України.
15.09.2022 р. - відзначення 26-ї річниці відкриття пам’ятника загиблим в 
Республіці Афганістан в м. Ніжині;
14.10.2022 р. -  День захисників та захисниць України та День 
Українського козацтва;
25.10.2022 р. -  відзначення 10-ї річниці відкриття пам’ятного знаку в селі 
Безуглівка;
21.11.2022 р. -  День Гідності та Свободи -  покладання квітів до 
меморіального знаку загиблим героям Небесної Сотні; покладання квітів 
до меморіальної дошки, яка встановлена на подвір’ї Талалаївської ЗОШ I- 
III ст. та на кладовищі, де похований учасник бойових дій Афганістану,



учасник Революції Гідності Орленко Віктор Миколайович, нагороджений 
званням Героя України - посмертно;
03.12. 2022 р. -  відвідування інвалідів до Міжнародного дня людей з 
обмеженими фізичними можливостями із числа учасників бойових дій 
Афганістану, учасників бойових дій АТО, ООС та сім’ї загиблого 
військовослужбовця в Республіці Афганістан;
05.12.2022 р. -  відзначення міжнародного Дня Волонтера;
06.12.2022 р. -  відзначення Дня Збройних Сил України.
06.12.2022 р. -  відзначення 1-ї річниці відкриття пам’ятного знаку та 
покладання квітів до пам’ятного знаку Герою України з удостоєнням 
ордена «Золота Зірка» (посмертно) Орленку Віктору Миколайовичу в селі 
Талалаївка Ніжинського району.

25.12.2022 р. -  День скорботи. Введення військ до Республіки Афганістан, 
відвідування батьків, матерів, чиї діти загинули в Республіці Афганістан 
та померли від ран та хвороб після Афганістану.

Фінансові витрати на заходи, які будуть проводитися у 2022 р.:
1. Надання щомісячної матеріальної допомоги сім’ї загиблого при 

проходженні військової служби (смерть пов’язана з виконанням 
службових обов’язків) -  12000,00 грн. (по 1000,00 грн. на місяць):

- Кубрак Катерина Іванівна -  мати загиблого.
2. Надання щомісячної матеріальної допомоги сім’ям загиблих 

військовослужбовців в зоні АТО -  60000,00 (по 1000,00 грн. на кожну 
родину на місяць):

- Баран Петро Степанович -  батько загиблого в зоні АТО,
- Лупікс Вікторія Вікторівна -  дружина загиблого в зоні АТО,
- Микитченко Наталія Дмитрівна - дружина загиблого в зоні АТО,
- Петрик Ірина Федорівна - дружина загиблого в зоні АТО,
- Петрик Віктор Миколайович - батько загиблого в зоні АТО.

3. Витрати на придбання квітів, канцтоварів -  5000,00 грн.
4. Заробітна плата голові організації з окладом 10000,00 грн. на місяць (за 

12 місяців з нарахуванням 130092 грн. 00 коп.).

Для виконання програми “Афганець - 2022” необхідно коштів у сумі 
135092,00 (Сто тридцять п’ять тисяч дев’яносто дві грн. 00 коп.) 
Фінансування витрат на заробітну плату, квіти та канцтовари проводиться за 
рахунок коштів бюджетів територіальних громад, фінансування матеріальної 
допомоги сім’ям загиблих в зоні АТО та сім’ї загиблого при проходженні 
військової служби з бюджетів Лосинівської селищної ради, Вертіївської, 
Крутівської, Талалаївської сільських рад, в межах визначених асигнувань. 
Головним розпорядником коштів є Управління соціального захисту 
населення Ніжинської районної державної адміністрації.

Голова ГО «НМОВА» Сергій СТУПАК


