КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(позачергова двадцять третя сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ
від 22 серпня 2013 року

м. Карлівка

Про затвердження Програми підтримки та розвитку Карлівської
районної ради ветеранів на 2013-2015 роки
Розглянувши та обговоривши подану районною державною
адміністрацією Програму підтримки та розвитку Карлівської районної ради
ветеранів на 2013-2015 роки, керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації Президії
районної ради та постійної комісії районної ради з питань бюджету,
підприємництва й управління майном,
районна рада вирішила:
1. Затвердити Програму підтримки та розвитку Карлівської районної ради
ветеранів на 2013-2015 роки (додається).
2. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну
адміністрацію, контроль за виконанням – на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молодіжної
політики, спорту та туризму.

Голова районної ради

П.М. Світлик

Затверджено рішенням
позачергової двадцять третьої
сесії районної ради шостого
скликання
від 22 серпня 2013 року

ПАСПОРТ
програми підтримки та розвитку Карлівської районної ради ветеранів
на 2013-2015 роки
1.
2.

Програма затверджена:
рішенням районної ради
Ініціатор розроблення програми

4.

Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення програми
Розробник програми

5.

Співрозробники програми

6.

Відповідальний виконавець
програми
Учасники програми

3.

7.

Карлівська районна рада
ветеранів
Карлівська районна рада
Карлівська районна рада
ветеранів
Карлівська районна рада
ветеранів
Карлівська районна рада
ветеранів
2013-2015 роки
Районний бюджет

8.
9.

Термін реалізації програми
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні програми

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 136,3 тис. грн.
необхідних для реалізації програми
(тис.грн.), усього, у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
2013 рік – 41,3 тис.грн.
2014 рік – 45,0 тис.грн.
2015 рік – 50,0 тис.грн.

11.

кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування
програми

Районний бюджет

1. Визначення проблем, на розв'язання
яких спрямована Програма
Районна рада ветеранів створена для захисту прав, соціальних,
економічних, вікових інтересів ветеранів всіх категорій.
Районна

рада

ветеранів

є

юридичною

особою,

прямо

підпорядковується районній державній адміністрації і утримується за
рахунок коштів районного бюджету.
Районна рада ветеранів є неприбутковою організацією.
У своїй діяльності Районна рада ветеранів керується Статутом
організації ветеранів України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, рішеннями і розпорядженнями районної держівної
адміністрації та іншими нормативно-правовими актами .
З питань організації і методики ведення ветеранської справи рада
ветеранів керується рішеннями з’їзду організації ветеранів України та
методичними

рекомендаціями Полтавської обласної ради ветеранів,

Карлівської районної державної адміністрації.
2. Визначення мети та основних завдань Програми
Районну Програму підтримки та розвитку Карлівської районної ради
ветеранів (далі Програма) розроблено з метою надання фінансової підтримки
організації, діяльність якої має соціальну спрямованість.
Основними завданнями Програми є:
- зміцнення фінансового стану ветеранської організації, спрямованого
на соціальний захист ветеранів;
- надання в межах можливого юридичної, організаційної допомоги у
поліпшенні побутових умов, медичного, транспортного обслуговування;
-

здійснення

благодійницьких

заходів по

забезпеченню

періодичними виданнями ветеранів всіх категорій та проведення
ритуальних послуг;

- повне виконання районною державною адміністрацією фінансових
зобов'язань, як засновника Карлівської районної ради ветеранів.
3. Обґрунтування шляхів і засобів
розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування.
Виконання Програми передбачає фінансове зміцнення Районної ради
ветеранів.
Виконавцями Програми є

Районна рада ветеранів

та його засновник

Карлівська районна державна адміністрація.
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства
за рахунок коштів місцевого бюджету.
Програма розрахована на 3 роки (2013-2015 рр.)
4. Напрями діяльності і заходи програми
До основних напрямів діяльності відносяться:
- організація

режиму

та

умов

матеріально-фінансової

підтримки

ветеранів всіх категорій;
- для створення належних умов роботи забезпечити спрямування коштів із
місцевого бюджету на заробітну плату і нарахування на неї; поточні видатки,
пов'язані із функціонуванням установи.
5. Координація та контроль за ходом виконання програми.
1. Орган, який здійснює координацію дій між виконавцями програми та
контролює її виконання – районна державна адміністрація.
2. Безпосередній контроль за виконанням заходів програми здійснює
відповідальний виконавець (голова ради ветеранів).
3. Відповідальний виконавець програми один раз на рік готує та подає
управлінню економіки РДА узагальнену інформацію про стан її виконання.
4. Відповідальний виконавець програми здійснює обґрунтовану оцінку
результатів виконання програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо
доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових

заходів і завдань і т.п.
5. Щороку в строки, визначені рішенням районної ради, інформація
відповідального виконавця про хід виконання програми заслуховується на
сесії районної ради.
6. План заходів на виконання районної Програми підтримки та
розвитку Карлівської районної ради ветеранів
на 2013-2014 роки
№
Найменування заходу
Строк
Орієнтований обсяг
з/п
виконання
фінансування (тис.грн.)
(роки)
1
2013 р. 2014 р. 2015 р.
Забезпечення матеріальнофінансової підтримки
ветеранів всіх категорій:
-придбання витратних
матеріалів;
0,5
0,5
0,5
2013-2015
- оплата послуг (крім
комунальних)
3,5
3,5
3,5
ритуальні послуги, витрати на
відрядження, банківські
послуги
2

4

Забезпечення технікою з
метою інформатизації
ветеранської справи:
-комп’ютер
Кадрове забезпечення
районної ради ветеранів:
- утримання 1,8 штатної
одиниці (1 шт. од. голова
ради, 0,5 шт. од. бухгалтера,
0,2 відповідальний секретар,
0,1 заступник голови);
- нарахування на заробітну
плату
Всього:

Керуючий справами районної ради

2013-2015

-

2,0

5,0

27,3

28,5

30,0

10,0

10,5

11,0

41,3

45,0

50,0

2013-2015

І.А. Дроздович

