
                                                                                                          
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 лютого 2013 року        № 301   

смт. Голованівськ 
 

 

Про внесення доповнень  до районної програми 

по створенню соціально-економічних умов 

для реалізації статутної діяльності   

Голованівської районної організації 

ветеранів України на 2011-2013 роки 
 

 

          Заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального 

захисту населення  Голованівської  райдержадміністрації  Дудник А.А. «Про 

внесення доповнень до районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської районної 

організації ветеранів України  на 2011-2013 роки», 
           

районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

        1. Внести доповнення до районної програми по створенню соціально-

економічних умов для реалізації статутної діяльності Голованівської районної 

організації ветеранів України  на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням 

районної ради від 24 грудня 2010 року № 24, а саме: Перелік заходів 

Голованівської  районної організації ветеранів України на 2011-2013 роки по 

виконанню статутної діяльності» затвердити в новій редакції (додається). 
 

 

     

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 

 

 

 

 



       Додаток  

до районної програми 

по створенню соціально-економічних 

умов для реалізації статутної діяльності 

Голованівської районної організації 

ветеранів України на 2011-2013 роки, 

затвердженої  рішенням районної  ради 

       від 22 лютого 2013 року   

№ 301 

 

               

ПЕРЕЛІК 

заходів Голованівської районної організації ветеранів України на 

2011-2013 роки по виконанню  статутної  діяльності 

 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Сума 

коштів, грн. 

1 2 3 

1.        Відзначення Дня учасників  бойових дій на 

території  інших держав: 

     - придбання вінків: 

     - привітання в районній газеті «Вісник 

Голованівщини»: 

     - організація «святкового столу» 

6200 

2.    Відзначення Дня захисника Вітчизни: 

      - придбання вінків : 

      - вітання  в районній газеті «Вісник 

Голованівщини» 

      - організація  «святкового столу» 

         засідання клубів «Ветеран»,»Срібний 

вік»,»Горлиця» 

      - відзначення голів первинних організацій, 

активістів. 

1500 

3.      День  визволення смт Голованівськ від 

німецько-фашистських 

загарбників: 

      - придбання квітів: 

      - вітання в районну газету «Вісник 

Голованівщини»  

500 

4.      День Перемоги : 

-  вітання ветеранів – безпосередніх учасників 

бойових дій в районній газеті «Вісник 

Голованівщини»: 

 - придбання  квітів: 

 - матеріальне заохочення голів і активістів 

11100 



 

 

 

 

ветеранських організацій. 

5.      День партизанської слави: 

       привітання в районній газеті «Вісник 

Голованівщини» 

       придбання квітів 

       організація поїздки ветеранів в 

с.Красногірка, музей підпільної 

комсомольської організації  «Спартак» 

1500 

6.       День незалежності України: 

       привітання в районній газеті «Вісник 

Голованівщини»: 

       придбання квітів. 

500 

7.   День   ветерана: 

       привітання в районній газеті «Вісник 

Голованівщини»: 

       організація  « святкового  столу». 

1500 

 

 

8.   День  визволення України  від німецько-

фашистських загарбників:    

- привітання в районній газеті “Вісник 

Голованівщини”; 

- придбання квітів;                                                                                                

500 

 

 

9. 

 

 

 

Організаційна та методична робота: 

   проведення семінарів, нарад, пленумів, 

засідання «круглих столів»: 

   моральне і матеріальне заохочення активістів, 

   переможців оглядів-конкурсів, спортивних 

змагань. 

1300 

 

 

10. 

Утримання апарату ради районної організації 

ветеранів України: 

- придбання канцтоварів (паперу, папки, ручки, 

блокноти, тощо); 

- проведення пленуму (оплата за проїзд, 

харчування); 

67000 

           Всього                                                                               91600 


