УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VI скликання
РІШЕННЯ
від 16 грудня 2010 року №57
м. Ужгород
Про Програму діяльності громадських
організацій області, які потребують
соціального захисту, на 2011 рік

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму діяльності громадських організацій області,
які потребують соціального захисту, на 2011 рік (далі – Програма), що
додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію
обласної ради з питань праці, зайнятості та соціального захисту населення
(Ліврінц А. А.).

Голова ради

І. Балога
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради

від 16 грудня 2010 року № 57

ПРОГРАМА
діяльності громадських організацій області, які потребують
соціального захисту, на 2011 рік
Загальні положення
Обласна рада ветеранів, обласна організація
інвалідів війни і
Збройних сил, обласне товариство інвалідів, обласна організація
«Товариство добровольців Закарпаття – учасників війни», обласна спілка
ветеранів війн, Закарпатська крайова організація Всеукраїнського
товариства політичних в’язнів і репресованих, громадська організація «Союз
Чорнобиль України» Закарпатської області, Закарпатське обласне відділення
Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Закарпатська територіальна
організація
української
спілки
ветеранів
Афганістану
(воїнівінтернаціоналістів) (далі – організації) є добровільними, самостійними
громадськими організаціями, які сприяють посиленню соціального захисту
своїх членів, здійснюють підтримку їх громадської діяльності, тісно
співпрацюють з органами влади та громадськими волонтерськими
структурами.
У своїй діяльності організації керуються Законом України «Про
об’єднання громадян», іншими законодавчими актами, діють на підставі
своїх статутів, прийнятих установчими зборами та зареєстрованими в
головному управлінні юстиції у Закарпатській області.
Діяльність організацій поширена на території всієї області через
міські, міськрайонні, районні та первинні осередки.
Мета Програми
Метою Програми є забезпечення соціальної справедливості,
здійснення всебічного захисту прав членів організацій, сприяння в наданні
їм та їх сім’ям оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та
матеріальної допомоги, а також залучення представників зазначених
громадських організацій до процесу проведення патріотичного виховання
молоді, роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності
послідовної реалізації політичного курсу на демократичні перетворення в
Україні, забезпечення політичної стабільності в державі.
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Завдання Програми:
сприяння місцевим органам виконавчої влади у повному дотриманні
передбачених Законами України прав, соціальних гарантій і пільг членів
зазначених
громадських організацій,
поліпшенні їх
медичного
обслуговування, соціального, побутового та житлового забезпечення,
надання матеріальної допомоги;
участь у підготовці й проведенні заходів із відзначення державних
свят: річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та Другій світовій війні,
Дня незалежності України, Дня партизанської слави, Дня ветерана,
Міжнародного дня людей похилого віку, Дня пам’яті жертв голодомору,
річниці виводу військ з Афганістану, річниці аварії на ЧАЕС тощо;
проведення роботи у напрямі патріотичного виховання молодого
покоління, забезпечення спадкоємності поколінь, здійснення культурнопросвітницької діяльності, зміцнення дружби між представниками різних
національностей, релігійних вірувань і конфесій, які проживають на
території області, а також підтримка дружніх стосунків із аналогічними
організаціями за межами області;
участь у проведенні пошукової роботи у напрямі діяльності кожної з
організацій із залученням учнівської та студентської молоді (збір
документальних матеріалів, свідчень учасників війн, ліквідаторів аварії на
ЧАЕС, очевидців голодоморів, масових політичних репресій, примусових
виселень) для поповнення фондів краєзнавчих та шкільних музеїв;
придбання канцелярських товарів та ремонт офісної техніки;
проведення пленумів, конференцій, семінарів, зборів і виїзних засідань
керівних органів цих громадських організацій згідно зі статутами;
здійснення іншої діяльності, передбаченої статутами організацій.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного
бюджету згідно з додатком.
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Додаток
до Програми
Фінансування Програми
діяльності громадських організацій, які потребують соціального захисту,
на 2011 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва громадської організації

Сума, грн

Закарпатська обласна рада ветеранів
Закарпатська обласна організація Всеукраїнської
організації інвалідів війни і Збройних сил
Закарпатське обласне товариство інвалідів
Закарпатська обласна організація «Товариство
добровольців Закарпаття – учасників війни»
Закарпатська обласна спілка ветеранів війн
Закарпатська крайова організація
Всеукраїнського товариства політв’язнів та
репресованих
Громадська організація «Союз Чорнобиль
України» Закарпатської області
Закарпатське обласне відділення
Всеукраїнського об’єднання ветеранів
Закарпатська територіальна організація
Української Спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів)
УСЬОГО:

77 050,00
35 000, 00
50 000,00
35 000, 00
30 000, 00
18 100,00
40 000,00
90 000, 00
105 150,00
480 300,00

(Чотириста вісімдесят тисяч триста грн 00 коп.)
Заступник голови ради

А. Сербайло

