МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2019 року

м. Мала Виска

№ 392

Про затвердження районної програми «Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів, ветеранів, учасників війни, ветеранів війни, інвалідів війни, УБД ВВВ, УБД
ДРА, УБД інших держав, дітей війни, ветеранів праці, жертв нацистських
переслідувань, осіб похилого віку, осіб пенсійного віку, осіб з особливими заслугами перед
Батьківщиною» на 2020-2022 роки
На підставі пункту 16 частини І статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши матеріали подані районною державною адміністрацією та
враховуючи рішення спільного засідання постійних комісій районної ради з питань бюджету,
власності та інвестиційної діяльності, з питань діяльності ради, запобігання та протидії
корупції і з соціальних та гуманітарних питань від 10 грудня 2019 року № 367/136/53,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити районну программу «Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів, ветеранів, учасників війни, ветеранів війни, інвалідів війни, УБД ВВВ, УБД ДРА,
УБД інших держав, дітей війни, ветеранів праці, жертв нацистських переслідувань, осіб
похилого віку, осіб пенсійного віку, осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною» на
2020-2022 роки (далі – Програма), додається.
2. Маловисківській райдержадміністрації забезпечити виконання показників Програми
і програмних заходів відповідно до встановлених термінів та при формуванні показників
районного бюджету на 2020-2022 роки передбачити видатки на виконання Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради
з соціальних та гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Маловисківської
районної ради
від 13 грудня 2019 року № 392

РАЙОННА ПРОГРАМА
«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів,
учасників війни, ветеранів війни, інвалідів війни, УБД ВВВ, УБД ДРА,
УБД інших держав, дітей війни, ветеранів праці, жертв нацистських
переслідувань, осіб похилого віку, осіб пенсійного віку, осіб з особливими
заслугами перед Батьківщиною» на 2020-2022 роки
1. Вступ
Програма Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників
війни, ветеранів війни, інвалідів війни, УБД ВВВ, УБД ДРА, УБД інших держав, дітей війни,
ветеранів праці, жертв нацистських переслідувань, осіб похилого віку, осіб пенсійного віку,
осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною» на 2020-2022 роки (далі – Програма)
спрямована на забезпечення реалізації Законів України; ст.13 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні»; ст. 20 Закону України « Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»; відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
від 14.02.2018 року №156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадянським
об’єднанням ветеранів»; Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 року №183
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки громадських об’єднань інвалідів»; керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням ролі громадських організацій в
державі, вдосконаленням системи забезпечення та механізму їх діяльності, підвищення їх
ролі та авторитету щодо участі у громадському житті району.
Програма розрахована на шляхи розв’язання проблем у напрямку всебічного захисту
законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, дітей війни,
пенсіонерів, людей похилого віку, воїнів – інтернаціоналістів , в’язнів – жертв нацизму,
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на матеріальну підтримку населення,
що опинилося в скрутних ситуаціях.
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Мета програми спрямована на розв’язання шляхом вирішення найважливіших проблем
розвитку та діяльності громадських організацій, на захист прав і свобод, задоволення
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів їх членів.
Досягнення зазначеної мети здійснюється шляхом реалізації заходів до Програми.
3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ :
Завданнями Програми полягає у реалізації державної політики у сфері соціального
захисту населення та надання фінансової підтримки громадським організаціям, які працюють
у напрямку всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів
ветеранів війни та праці воїнів –інтернаціоналістів, учасників антитерористичних операцій
та членів їх сімей, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.
Розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення уваги до потреб
старшого покоління та підтримку ініціатив і діяльності громадських організацій ветеранів
війни та праці, дітей війни, пенсіонерів, людей похилого віку, воїнів – інтернаціоналістів,
в’язнів жертв нацизму, учасників антитерористичних операцій та членів їх сімей;
сприяння роботі у розв’язанні проблем побутового характеру вищевказаної категорії

людей, забезпечення реалізації їх конституційних прав;
- героїко-патріотичне виховання молоді, толерантне відношення до людей з
обмеженими можливостями;
- сприяння розвитку волонтерського руху;
- створення банку даних пільгової категорії населення;
- матеріальна підтримка соціально – незахищених верст населення з метою
вирішення їх життєвих проблем;
- фінансова підтримка громадських організацій ветеранів;
- підвищення рівня соціального захисту ветеранів;
- співпраця з закладами охорони здоров’я:
Основними принципами програми мають стати заходи щодо здійснення на місцевому рівні
соціальної підтримки ветеранів шляхом надання передбачених законодавчою базою видів
допомоги, забезпечення матеріальної підтримки ветеранів учасників антитерористичних
операцій та членів їх сімей та іншої категорії населення, що опинилося у скрутній ситуації.
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
- Забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності громадських організацій;
- Підвищення рівня та якості життя членів зазначених у Програмі громадських
організацій ;
- 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.
У результаті виконання Програми передбачається забезпечити :
- Поліпшення життєдіяльності громадських організацій;
- Посилення турботи про членів громадських організацій;
- Задоволення їх життєвих потреб і повсякденних запитів, з метою соціальної
підтримки та надання допомоги цим та іншим соціально – незахищеним верствам
населення.
5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в районному бюджеті
на 2020 -2022 роки та інших джерел, не заборонених законодавством.
Витрачання коштів громадськими організаціями здійснюється:
На підтримку (утримання) голови та бухгалтера ;
На витрати пов’язані з відрядженням, оплатою за комунальні послуги, спожиту
електроенергію та тепло, послуги зв’язку, оплата транспортних послуг ради
організації ветеранів;
- Підготовки та проведення заходів з відзначення державних свят та визначних дат, а
також участі в організації і здійсненні заходів запланованих державною
адміністрацією;
- Здійснення доброчинних заходів(відвідування інвалідів та одиноких престарілих
громадян в лікарнях, нужденних ветеранів вдома, будинку інвалідів, проведення
навчання у вищій народній школі 3 покоління, екскурсій та інших заходів тощо);
- Передплата періодичних видань, підготовку і видання буклетів , тощо;
- Надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним, хворим членам громадських
організацій та жителям, що опинилися в скрутній життєвій ситуації;
- Матеріальне заохочення кращих активістів громадських організацій;
У відповідності до вимог комплексної програми ветеранська організація здійснює
свою діяльність згідно Закону України, рішень IХ з’їзду Організації ветеранів України,
конференцій і пленумів керівних органів, а також згідно із Статутом, яким передбачено
участь організації у громадсько-політичному житті , 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 воїнів –інтернаціоналістів, учасників антитерористичних операцій та членів їх сімей,
ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.
Ветеранська організація вважає головною метою в своїй роботі всебічний захист
законних прав соціальних, економічних, вікових та інших інтересів ветеранів війни і праці
воїнів –інтернаціоналістів, учасників антитерористичних операцій та членів їх сімей,
ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.
Не менше приділятиметься уваги героїко – патріотичному, трудовому вихованню
молоді на кращих бойових і трудових традиціях старшого покоління.
Разом з тим, районна організація сподівається на всебічну підтримку у своїй діяльності
від місцевих органів, 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 ветеранських 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.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Громадські організації, які отримують фінансову підтримку, погоджують
використання бюджетних коштів з головним розпорядником бюджетних коштів та звітують
перед контролюючими органами щодо цільового використання бюджетних коштів щорічно
до 5 січня наступного року.
Контроль за виконанням та аналіз виконання Програми здійснюється щоквартально та
щорічно. Річний звіт про виконання Програми подається в управління соціального захисту
населення Маловисківської державної адміністрації.
7. Проведення заходів:
1. Придбання квітів на покладання з приводу спільних заходів з нагоди :
22.01 День соборності України (покладання квітів, зустріч ветеранів в приміщенні
бібліотеки для прослуховування лекції по даній тематиці, перегляд документального
фільму,цінний подарунок, солодкий стіл )
27.01 Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (зустріч ветеранів в приміщенні
бібліотеки для прослуховування лекції по даній тематиці, вручення
цінного подарунку, солодкий стіл)
29.01 День Героїв Крут ( зустріч ветеранів в приміщенні бібліотеки для прослуховування
лекції по даній тематиці представниками органів самоврядування, вручення цінного
подарунка)
15.02 День вшанування УБД інших держав (покладання квітів, зустріч ветеранів в
приміщенні будинку культури з учасниками бойових дій в Афганістані, відвідування музею,
вручення цінних подарунків, солодкий стіл)
20.02
День пам’яті Небесної сотні та річниці Майдану(покладання квітів, зустріч
ветеранів в приміщенні бібліотеки для перегляду документальних кінофільмів присвячених
Небесній сотні, солодкий стіл, печиво, цукерки, чай)
08.03
Міжнародний день Жінок (вітання жінок організації в приміщенні будинку
культури, цінні подарунки, солодкий стіл)
09.03
День народження Т.Г.Шевченка (покладання квітів до пам’ятника, зустріч
ветеранів в приміщенні бібліотеки для прослуховування лекції по даній тематиці,
декларування віршів поетами та літераторами великого письменника, вручення цінних
подарунків , квіти, солодкий стіл)
13.03 День звільнення Маловисківського району від нацистів(покладання квітів, зустріч
ветеранів в приміщенні бібліотеки для прослуховування лекції від істориків, перегляд
документальних фільмів, обговорення, виступи дітей ВВ війни, виступ поетів пригощення
всіх присутніх солодощами, солодкий стіл)

03.04-08.04 Участь ветеранів в проекті «Українська майстерня»,
виставка експозиція на хустки «Україна багата» ( виступ ветеранського аматорського колективу
«Зорі над Виссю» та виступи місцевих поетів, квіти)
12.04-17.04 Свято борщу ( зустріч ветеранів в приміщенні бібліотеки для прослуховування
лекції що до Українських традицій, приготовленню страви,
пригощання борщем, концерт)
23.04-27.04 Зустріч ветеранів з членами шкільного парламенту, молоддю
08.05 День пам’яті та примирення (покладання квітів, зустріч ветеранів в приміщенні
бібліотеки разом з молодим поколінням, перегляду документального фільму про данні події,
обговорення, пригощання всіх присутніх, солодкий стіл)
09.05 День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (покладання квітів, виступ
ветеранського аматорського колективу «Зорі над Виссю», поетів, спогади дітей війни,
вручення цінних подарунків)
15.05-21.05
Свято вареників (зустріч ветеранів в приміщенні бібліотеки для
прослуховування лекції що до Українських традицій, приготовлення страви, пригощання
варениками, концерт)
04.06-12.06 Зустріч ветеранів з представниками влади та органів самоврядування
з спеціалістами райдержадміністрації, соціального захисту населення, пенсійного фонду
( зустріч ветеранів в приміщенні бібліотеки, ознайомлення, обговорення нових законів,
правильність оформлення субсидій, методика нарахування пенсій, здоровий спосіб життя
для ветеранів)
22.06 День скорботи (покладання квітів, зустріч ветеранів в приміщенні бібліотеки разом з
молодим поколінням, учасниками АТО, перегляд документального фільму, прослуховування
спогадів дітей війни, пригощання всіх присутніх, солодкий стіл)
27.06 День Конституції України (організація пікніка або виїзд ветеранів на природу)
05.07-10.07 Свято домашньої випічки (зустріч ветеранів в приміщенні бібліотеки для
прослуховування лекції що до Українських традицій, приготовлення страви, пригощання
випічкою всіх присутніх, концерт)
23.08 День Державного Прапора (з метою проведення просвітницької діяльності,
навчально-виховної і пізнавальної роботи організовуємо виїзд ветеранів на екскурсії в інші
міста з метою відвідання музеїв і історичних місць)
24.08 День Незалежності України, День міста ( свято, концерт, пригощання за столом)
04.09-12.09 Виїзд ветеранів на екскурсію ( проведення просвітницької діяльності,
навчально-виховної і пізнавальної роботи, екскурсії в інші міста з метою відвідання музеїв і
історичних місць)
22.09 День партизанської слави (покладання квітів, виступ ветеранського аматорського
колективу «Зорі над Виссю», поетів, спогади дітей війни, вручення цінних подарунків,
солодкий стіл)
01.10 День людей похилого віку (вітання ветеранів, вручення цінних подарунків, заготовка
пакунків)
14.10 Покрова, Дня захисника України, День козацтва (покладання квітів, зустріч
ветеранів в приміщенні бібліотеки разом з молодим поколінням та з представниками УБД
АТО перегляду документального фільму про данні події, обговорення, пригощання всіх
присутніх, солодкий стіл)
28.10 День визволення України від нацистів (покладання квітів, виступ поетів, спогади
дітей війни, вручення цінних подарунків.)
21.11 День гідності і свободи (проведення річниці Революції Гідності, відвідування
ветеранами екскурсій, виставок і концертів, зустріч з митцями, пригощення всіх присутніх
солодощами)
28.11 День пам’яті жертв голодомору (покладання колосків, квітів)
03.12 Міжнародний День інвалідів ( заготовка продовольчих пакунків для ветеранівінвалідів)
05.12
День волонтера(зустріч ветеранів в приміщенні бібліотеки разом з молодим
поколінням та волонтерами, спогади, перегляду документального фільму про данні події,
обговорення, пригощання всіх присутніх)

06.12 День Збройних сил України (покладання квітів, зустріч ветеранів в приміщенні
бібліотеки разом з бійцями АТО, спогади, перегляду документального фільму про данні
події, обговорення, вручення цінних подарунків)
19.12 Свято Святого Миколая (вітання ветеранів, концерт аматорів, виступ поетів
пригощання солодощами в приміщенні бібліотеки)
2.
Крім цього, кожного четверга в приміщенні бібліотеки проводяться навчання за
інтересом згідно плану Вищої народної школи, яка існує при ветеранській організації, яку
відвідують більше 60 осіб. Ветерани навчаються в чотирьох напрямках: правова освіта,
скарби здоров’я, комп’ютерна грамотність, рукоділля та техніка вишивання, та інші.
Постійно відбуваються поїздки та придбання вінків на поховання УБД війни над нацизмом,
та придбання квітів на привітання ветеранів, членів ради та членів президії з ювілейними
днями народження.

№
з/п

1
1

2

3

4

КОШТОРИС ВИТРАТ
На фінансову підтримку громадської організації для реалізації проектів
Стаття витрат
Розрахунок витрат
Сума
інші
Загальна
коштів
надходження
сума
районного
коштів,
бюджету,
грн..
грн..
РАЗОМ витрат за кошторисом
Витрати на реалізацію проекту
Проведення
К-сть
К-сть Оплата
пленумів районної
залучегодин
за
організації
них осіб
годину,
ветеранів (
грн..
відрядження)
Всього за статтею
Оплата транспортних послуг (у т.ч.
оренда транспортних засобів) (із
зазначенням виду
транспортного
засобу)
Всього за статтею
Оренда обладнання,
оргтехніки (чи
плата за
користування ними)
(перелік та технічні
характеристики)

Всього за статтею
Оплата за
придбання паливомастильних
матеріалів
Всього за статтею

1
К-сть
одиниць

К-сть
годин
(км)

Варті
сть за
годин

90700,00
90700,00
Х

0,00
0,00
Х

90700,00
90700,00
Х

00,00
Х

0,00
Х

00,00
Х

1,00
Х

0,00
Х

1,00
Х

2000,00
2000,00
Х

0,00
Х

2000,00
2000,00
Х

8200,00

0,00

8200,00

1

К-сть
одиниць,
шт.

К-сть
одиниць,
шт.

К-сть
днів
(годин)
оренди

Варті
сть
оренд
и за
день
(годи
ну),
грн..
Варті
сть за
один
ицю,
грн..

5

6

придбання вінків на
поховання УБД,
придбання
подарунків до Дня 9
Травня,
…
Всього за статтею
Інші витрати, що
обумовлені
специфікою
реалізації проекту
(придбання грамот,
медалей, харчових
продуктів, оплата
послуг з екскурсій
та перевезення)
…

К-сть
осіб

К-сть
днів
(раз)

К-сть
одиниць

Варті
сть за
день
(раз),
грн..
Варті
сть за
один
ицю,
грн..

1

2

За рахунками підпр.
Всього за статтею
3

Оплата праці

1
Всього за статтею
4

Нарахування

Х

4000,00
4000,00
Х

0,00
Х

4000,00
4000,00
Х

0,00

0,0

11799,0
0
24300,0
0
0,00

Х

Х

Х

200,00
Х

Х

200,00
Х

11000,00
11200,00

0,00
0,00

11000,00
11200,00

Х

Х

Х

47800,00
42300,00

0,00
0,00

47800,00
42300,00

5500,00

0,00

5500,00

24300,00

Інституту громадянського суспільства під час
реалізації
Оренда нежитлових
К-сть
К-сть Варті
приміщень у разі
одиниць
кВ.м
сть
відсутності власних
оренд
приміщень інституту
и за
громадянського
кВ.м,
грн.
суспільства
…
Всього за статтею
Оплата комунальних
послуг у межах
середніх норм
споживання

Х

10599,00

Всього за статтею
2

Х

К-сть
К-сть
спожитих місяців
послуг
(відшкод
ування
тепло та
електроп
остачанн
я)

К-сть
одиниць

К-сть
кВ.м

0,75

Сума

х

Тари
ф
грн..

5

6

…
Всього за статтею
Придбання
канцелярських
товарів
Папір А-4
Папір плотний А-4
Папка накопичув.
Фотопапір
Листівки
файли
Папка швидко зшив.
Всього за статтею
Оплата послуг
інтернет, зв’язок та

За рахунками підпр.
Всього за статтею
ВСЬОГО

К-сть
одиниць

К-сть
одиниць

Вартіс
ть за
одини
цю,
грн.

К-сть
кВ.м

Варті
сть
оренд
и за
кВ.м,
грн.

5500,00
Х

0,00
Х

5500,00
Х

3200,00
Х

0,00
Х

2000,00
Х

3700,00
53500,00
90700,00

0,00

3700,00
53500,00
90700,00

0,00

Для виконання комплексної програми необхідно коштів на рік 90700,00 грн. , а на період дії
програми необхідно коштів в сумі – 272100,00 грн.
Фінансування зазначених заходів проводиться за рахунок районних бюджетних коштів,
передбачених на виконання програм місцевого значення.
__________________________________________________

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Районної Програми Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів,
ветеранів, учасників війни, ветеранів війни, інвалідів війни, УБД ВВВ, УБД ДРА, УБД
інших держав, дітей війни, ветеранів праці, жертв нацистських переслідувань, осіб
похилого віку, осіб пенсійного віку, осіб з особливими заслугами перед
Батьківщиною» на 2020-2022 роки
Від 13 грудня 2019 року №392
1.
Програма затверджена:
рішенням районної ради
Управління соціального захисту
2.
Ініціатор розроблення Програми
населення Маловисківської районної
державної адміністрації
Розпорядження голови районної
3.
Дата, номер і назва розпорядження
державної адміністрації від 22
голови райдержадміністрації про
листопада 2019 року №282«Про
розроблення Програми
розробку районної програми
Фінансова підтримка громадських
організацій
інвалідів,ветеранів,
учасників війни та інших категорій
населення» на 2020 – 2022 роки»
Управління соціального захисту
4.
Розробник Програми
населення Маловисківської районної
державної адміністрації
5.
Співрозробники Програми
Управління соціального захисту
6.
Відповідальний виконавець Програми
населення Маловисківської районної
державної адміністрації
Маловиківська района організація
7.
Учасники Програми
ветеранів України
2020 – 2022 роки
8.
Терміни реалізації Програми
8.1. Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)
Районний бюджет
9.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
272,1 тис.грн.
10. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
272,1 тис.грн.
кошти районного бюджету
кошти не бюджетних джерел
Районний бюджет
11. Основні джерела фінансування
Програми
_____________________________________

