
           
                     

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьомої сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

04 квітня 2018 року № 124 

 

Про затвердження Програми 

„Всебічний захист соціально-економічних 

прав ветеранів війни, праці, військової служби, 

пенсіонерів, інвалідів та учасників  

антитерористичної операції“ на 2018 рік 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням першого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 

їх виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи лист 

Пирятинської районної організації ветеранів від 28.12.2017 № 114, висновки та 

рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму „Всебічний захист соціально-економічних прав 

ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників 

антитерористичної операції“ на 2018 рік (додається). 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на 

Пирятинську районну організацію ветеранів (Дубецький Б.В.) та відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А. та постійну 

комісію міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



 Додаток 

 до рішення тридцять сьомої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 (друге пленарне засідання) 

 04 квітня 2018 року № 124 

                                                                                                                                                

 

Програма 

„Всебічний захист соціально-

економічних прав ветеранів війни, 

праці, військової служби, 

пенсіонерів, інвалідів та учасників  

антитерористичної операції“  

на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Пирятин    

2018 рік 

 



 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Недостатній захист законних прав, соціальних і економічних інтересів 

ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, дітей війни, ветеранів праці, учасників 

антитерористичної операції . 

Збереження єдності лав ветеранських організацій, подальше розширення 

діяльності організації щодо соціального захисту людей похилого віку, 

учасників антитерористичної операції. Героїко-патріотичне виховання 

підростаючого покоління. 

 

2. Мета 

 Посилення уваги до потреб старшого покоління, учасників 

антитерористичної операції, забезпечення належного соціального захисту 

ветеранів, підтримка ініціативи первинних ветеранських організацій – дійти до 

кожного ветерана, зміцнення зв’язків поколінь, активізація волонтерського 

руху, збереження традицій та єдності поколінь. 

 

3. Обгрунтовування  шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування 

 Проводити благодійні акції з метою покращення життєзабезпечення 

ветеранів та учасників антитерористичної операції. Приймати активну участь у 

всіх районних та міських заходах, налагоджувати спілкування ветеранів, 

підтримувати їх моральний стан, відстоювати їх честь, забезпечувати 

наступність поколінь, виховувати підростаюче покоління в дусі патріотизму та 

на кращих прикладах бойових і трудових традицій старшого покоління. 

 

4. Ресурсне забезпечення Програми  

тис, гривень 
Обсяг коштів, які 

планується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

 

 

І II III  

 

 

2016 рік  2017 рік  2018 рік  20__- 20__рр. 20__-20__ рр.  

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: місцевий 

бюджет 

- - - - - - 

Бюджет міської ОТГ   90,0 - - 90,0 

Бюджети сіл, селищ, міст 

районного підпорядкування 

- - - - - - 

Кошти небюджетних 

джерел 

- - - - - - 

 



5. Напрямки діяльності та заходи  Програми  ,,Всебічний захист 

соціально-економічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, 

пенсіонерів, інвалідів та учасників антитерористичної операції“  на 2018 

рік                                                                                        
№ 

з/

п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

виконання  

заходу 

Виконавці 

 

Джерела 

фінансув

ання 

Орієнт

овані 

обсяги  

фінанс

ування 

тис.грн 

Очікуваний 

результат 

1 Сприяння героїко-

патріотичному 

вихованню молоді в  

найкращих  традиціях 

старших поколінь, 

культурно-духовного  

надбання,  поваги до 

батьків,  

збереження  

спадкоємності 

поколінь 

Організація та 

проведення 

огляд - 

конкурсів, 

літературно-

музичних 

композицій, 

тематичних 

лекцій.   

Відзначення 

переможців 

конкурсів та їх 

нагородження 

(екскурсія) 

Лютий 

Травень 

Червень 

Вересень 

Жовтень 

 

Районна 

організаці

я 

ветеранів, 

Центр 

надання 

допомоги 

учасникам 

АТО, 

відділ 

освіти 

ОТГ 

міської 

ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

11,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розширення 

знань 

творчого та 

інтелекту-

ального 

розвитку 

дітей, молоді 

в рамках 

військово-

патріотично-

го виховання 

(1500 осіб)  

2 Забезпечення 

належного 

вшанування ветеранів 

війни, праці, 

військової служби, 

учасників АТО  

Організація та 

проведення 

заходів «Дня 

захисника 

Вітчизни», 

"Дня матері", 

"Дня 

партизанської 

слави"," Дня 

Перемоги", 

“Дня 

Незалежності” 

"Дня ветерана", 

"74 річниці 

звільнення 

України", "Дня 

Гідності",”Дня 

Збройних Сил 

України”,  

”Дня 

волонтера“ 

привітання та 

нагородження 

ветеранів, 

учасників АТО  

Травень 

Вересень  

Жовтень 

Грудень  

 

Районна 

організа-

ція 

ветеранів, 

Центр 

надання 

допомоги 

учасникам 

АТО 

 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

29,03 Посилення  

уваги до 

потреб 

старшого 

покоління, 

учасників 

АТО, 

налагодженн

я спілкування 

( 650осіб) 

3 Витрати, пов’язані з: 

- привітання 

ветеранів війни, 

учасників АТО 

 з ювілейними 

датами;  

- вшанування пам’яті 

ветеранів, учасників 

АТО  

 

Вшанування 

пам’яті 

ветеранів 

Протягом 

2018 року 

Районна 

організаці

я 

ветеранів, 

Центр 

надання 

допомоги 

учасникам 

АТО 

 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

9,970 Вшанування 

ветеранів, 

учасників 

АТО 

 

4 Покращення 

фізичного  

Надання 

спортивно-

Протягом 

2018 року 

Районна 

організаці

Кошти    

бюджету 

40,0 Оздоровленн

я учасників 



та психологічного  

стану учасників АТО 

оздоровчих 

послуг (масаж, 

заняття в 

тренажерному 

залі) 

учасникам 

АТО 

я 

ветеранів, 

відділ 

бухгалтер

ського 

обліку та 

звітності 

міської 

ради, 

Центр 

надання 

допомоги 

учасникам 

АТО 

міської 

ОТГ 

АТО 

 РАЗОМ     90,0  

 

6. Додаток до напрямків діяльності та заходи Програми на 2018 рік 

                                                                              Ради    ветеранів    

№ 

п/п 

                 Заходи      Дата       Затрати 

1. Участь у святах з нагоди 74-ї річниці 

Великої Перемоги 

    Травень Квіти 30х40грн= 1200грн., 

Подарунки 15х200=3000грн., 

Грамоти: 16х5грн=80грн.,  

Всього - 4280грн. 

2. Участь у святкуванні Дня міста і Дня 

визволення міста 

   Вересень Квіти 30х40грн=1200грн., 

подарунки 10х200грн=2000грн. 

Всього - 3200грн 

3. Відзначення Дня партизанської слави    Вересень Букети 1х100грн=100грн. 

Подарунок 1х200=200грн., 

Всього -300грн 

4. Екскурсія для переможців конкурсів 

(учні шкіл) 

Виїзд до первинних ветеранських 

організацій  

   Вересень 

 

Протягом року  

Всього – 4000 грн. 

 

Всього – 2000 грн. 

5. Участь в урочистостях до Дня 

визволення України, Дня ветерана, Дня 

Гідності 

  Жовтень 

  листопад 

Квіти 30х40грн=1200грн., 

Подарунки 10х200грн=2000грн., 

Грамоти 10х5грн.=50грн. 

Всього - 3250грн 

6. Вітання заслужених ветеранів-ювілярів Протягом року Квіти 25х40грн=1000грн. 

Подарунки 25х200грн=5000грн. 

Всього -  6000 грн. 

7. Ритуальні послуги на поховання  Протягом року  Комплекти 15х198грн.=2970грн. 

Всього -  2970 грн 

8. Витрати на ЗМІ: ТРК „Пирятин“, 

„Пирятинські вісті“ 

Протягом року Всього 1000 грн. 

 Всього  27000 грн. 

 



                                                         Центру  надання допомоги учасникам АТО  

№ 

п/п 

       Заходи      Дата         Затрати 

9. Участь у святах з нагоди 74-ї річниця 

Великої Перемоги 

Травень  Квіти 20х45=900грн. 

Всього – 900грн. 

10. Патріотичне виховання молоді(зустрічі із 

школярами міста) 

Протягом 

року 

Транспортні послуги  

400грн.х11міс.(січень-листопад) 

+600грн.(грудень)=5000грн. 

Всього – 5000грн. 

11. Участь у відзначенні Дня Незалежності 

України 

Серпень Квіти 10х40грн.=400грн. 

Подарунки10х200грн.=2000грн. 

Грамоти 10х5грн.=50грн. 

Всього – 2450грн. 

12. Участь у відзначенні дня Захисника України Жовтень Поминальна корзина 

1х250грн.=250грн. 

Квіти 20х40=800грн. 

Подарунки 20х200грн=4000грн. 

Грамоти 20х5грн.=100грн. 

Всього – 5150грн. 

13. Участь у відзначенні Дня Гідності листопад Квіти 40х40грн.=1600грн. 

Подарунки10х200грн.=2100грн. 

Грамоти 20х5грн.=100грн. 

Всього – 3800грн. 

14. Участь у відзначенні Дня волонтера та 

Збройних Сил України 

грудень Квіти 25х40грн.=1000грн. 

Подарунки 23х200грн.=4600грн. 

Грамоти 20х5грн.=100грн. 

Всього – 5700грн. 

15. Надання спортивно-оздоровчих послуг 

(масаж, заняття в тренажерному залі) 

учасникам анти терористичної операції 

Протягом 

року 
Всього – 40000 грн. 

   63000 грн. 

 Всього  90000 грн. 

 

Голова ради Пирятинської районної 

організації ветеранів                                                                 Б.В.Дубецький  

 

 

 

 

 

  

 



 Додаток 1 

 до Програми 

П А С П О Р Т 

Програма ,,Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни, 

праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників 

антитерористичної операції“ 

на 2018 рік 
1. Ініціатор розроблення програми Пирятинська  районна організація ветеранів 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови  від 15.01.2018            

№ 12  

3. Розробник програми Пирятинська районна організація ветеранів 

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Пирятинська районна організація ветеранів 

6. Учасник програми Пирятинська районна організація ветеранів, Центр 

надання допомоги учасникам антитерористичної 

операції 

7. Термін реалізації програми 2018 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

90,0 тис.грн. 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього,  

у тому числі : 

90,0 тис.грн. 

9.1. коштів міського бюджету 90,0 тис.грн. 

 Коштів інших джерел  

 

  Додаток 2 

 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

,,Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни, праці, 

військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників антитерористичної 

операції“ на 2018 рік 
                     тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

І ІІ ІІІ 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

20__ - 

20__р.р. 

20__- 

20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі : 

 

25,0 

 

48,0 

 

90,0 

   

90,0 

бюджет міської ОТГ 25,0 48,0 90,0   90,0 

кошти не 

бюджетних джерел 

      



 Додаток 3 

 до Програми 
 

Напрями діяльності та заходи Програми 

,,Всебічний захист  соціально-економічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, 

інвалідів та учасників антитерористичної операції“ на 2018 рік 

 

№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  заходів  

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

тис. гривень, 

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1. Сприяння 

героїко-

патріотичному 

вихованню 

молоді в  

найкращих  

традиціях 

старших 

поколінь, 

культурно-

духовного 

надбання,  

поваги до 

батьків, 

збереження 

спадкоємності 

поколінь 

Організація та 

проведення 

огляд - 

конкурсів, 

літературно-

музичних 

композицій, 

тематичних 

лекцій. 

Відзначення 

переможців 

конкурсів та їх  

нагородження 

(екскурсія) 

Травень 

Червень 

Вересень 

Жовтень 

 

Районна 

організація 

ветеранів, 

Центр 

надання 

допомоги 

учасникам 

АТО, 

відділ 

освіти ОТГ 

міської 

ради 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

 11,0 Розширення 

знань, 

творчого та 

інтелекту-

ального 

розвитку 

дітей, молоді 

в рамках 

військово-

патріотич-

ного 

виховання 

(близько 

1500 осіб) 

2. Забезпечення 

належного 

вшанування 

ветеранів 

війни,праці, 

військової 

служби, 

учасників АТО 

 

Організація та 

проведення 

заходів ,,Дня 

захисників 

Вітчизни“, ,,Дня 

матері“, ,,Дня 

партизанської 

слави“, ,,Дня 

Перемоги“, ,,Дня 

ветерана“, ,,74 

річниці 

звільнення 

України“, ,,Дня 

Ветерана“, ,,Дня 

волонтера“ 

,,Дня Збройних 

Сил України“, 

,,Дня Гідності“ 

привітання та 

нагородження 

ветеранів, 

учасників АТО 

Травень 

Вересень 

Жовтень 

Грудень 

Районна 

організація 

ветеранів, 

Центр 

надання 

допомоги 

учасникам 

АТО 

 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

29,03 Посилення  

уваги до 

потреб 

старшого 

покоління, 

учасників 

АТО, 

налагод-

ження                       

спілкування 

(650 осіб) 

3 Витрати, 

пов’язані з: 

привітанням 

ветеранів 

війни, 

учасників АТО 

з ювілейними 

датами; 

 вшануванням 

Вшанування 

пам’яті 

ветеранів, 

учасників АТО 

Протягом 

2018 року 

Районна 

організа-

ція 

ветеранів, 

Центр 

надання 

допомоги 

учасни-кам 

АТО 

Кошти 

бюджету 

міської 

ОТГ 

9,97 Вшанування 

ветеранів, 

учасників АТО 



пам’яті 

ветеранів, 

учасників АТО 

 

4 Покращення 

фізичного  

та 

психологічного  

стану 

учасників АТО 

Надання 

спортивно-

оздоровчих 

послуг (масаж, 

заняття в 

тренажерному 

залі) учасникам 

АТО 

Протягом 

2018 

року 

Районна 

організа-

ція 

ветеранів, 

відділ 

бухгалтерс

ького 

обліку та 

звітності 

міської 

ради, 

Центр 

надання 

допомоги 

учасникам 

АТО 

Кошти    

бюджету 

міської 

ОТГ 

40,0 Оздоров 

лення 

учасників 

АТО 

  Всього:    90,0  

  
 Додаток 4 

 до Програми 
 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Пирятинська районна організація ветеранів 

м. Пирятин, Полтавська область 

 

Код відомчої класифікації _______02___________________________________  

Код функціональної класифікації ______0213192_________________________ 

Код функції __________ 2610__________________________________________ 

 

№  Показники Правова 

підстава 

Відповідальний за 

проведення заходу 
(організація, 

управління, відділ, 

особа) 

Затверджено             

на 2018 рік, тис. грн 

В тому числі по місяцях, тис. грн 

Всього, 

тис.грн 

В т.ч. за 
рахунок 

загального 

фонду бюджету 
тис.грн 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1. Забезпечення 

соціального 

захисту 

ветеранів 

Рішення 

37сесії 

міської 

ради  від 

04.04.2018

№ 124 

Пирятинська 

районна 

організація 

ветеранів 
90,0 90,0    

1
8
,9

7
 

1
5
,1

8
 

4
,0

 

4
,0

 

6
,4

5
 

1
1
,5

 

1
2
,4

 

7
,8

 

9
,7

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти 

загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

Голова  

Пирятинської районної  

організації ветеранів Б.В. Дубецький 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 

04 квітня 2018 року 


