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Кіровоградська міська рада та її виконавчий комітет, що діє на 
підставі Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, з 
одного боку, та ради Кіровоградської міської організації ветеранів 
України, що діє на підставі Закону України “ Про об'єднання 
громадян” і Статуту Організації ветеранів України, з другого боку, 
розглядаючи дану угоду як основу взаємодії структурних підрозділів 
міськвиконкому, депутатів міської ради і Кіровоградської міської 
ради організації ветеранів України, домовилися про нижчевикладене: 

 
I.  ПРЕДМЕТ І МЕТА УГОДИ  

 
1.Предметом угоди є розробка і практична реалізація спільних 

проектів сторін з метою:  
- забезпечення соціального захисту ветеранів - членів міської 
організації ветеранів України ; 
- підвищення ефективності роботи первинних організацій ветеранів 
міської організації ветеранів України на основі підтримки 
передбаченої законодавством їх статутної діяльності;  
- удосконалення взаємодії між виконавчими органами міської ради та 
міською ОВУ; 
- досягнення  громадського миру і злагоди ;  
- поліпшення  героїко-патріотичного виховання молоді ;  
- прийняття міською радою рішень, спрямованих на забезпечення 
соціального захисту ветеранів. 

2.Контроль за виконанням угоди здійснюється сторонами     
відповідно до їх повноважень постійно.  

 

І. Кіровоградська міська ради, її виконавчий комітет беруть 
на себе  зобов'язання: 

 
1. Сприяти створенню належних умов для роботи ради міської 

ОВУ, не допускати в межах наданих повноважень прийняття рішень, 



які б погіршували соціально-побутове, медичне та інше забезпечення 
ветеранів. 

2. Проводити зустрічі керівництва міської ради та її 
виконавчого комітету з ветеранським активом міста не менше одного 
разу на півріччя. 

3. Запрошувати голову міської ОВУ на засідання сесій міської 
ради, виконавчого комітету, наради з обговорення питань соціального 
забезпечення мешканців міста.  

4. Сприяти поліпшенню медичного обслуговування усіх 
ветеранів, особисто учасників воєн і воєнних конфліктів, учасників 
АТО. 

5. Передбачити в міському бюджеті кошти на фінансову 
підтримку статутної діяльності міської організації ветеранів.  

6. Відповідно до статті 20 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надавати міській 
організації ветеранів України безоплатно приміщення, необхідне для 
здійснення її статутних завдань. 

7. Спільно вирішувати питання увічнення пам'яті видатних 
земляків шляхом встановлення пам’ятників, меморіальних дощок та 
увічнення їх імен у назвах шкіл, вулиць, площ тощо.  

8. Сприяти поновленню експозицій в музеях, кімнатах, 
куточках бойової і трудової Слави по відтворенню імен та діяльності 
відомих співвітчизників-земляків, які брали участь у визволенні 
України та Європи від німецько-фашистських загарбників, учасників 
АТО, ветеранів, які своєю працею прославили місто і державу. 

9. Сприяти проведенню зустрічей учасників Другої Світової 
війни, ветеранів праці і військової служби, учасників АТО з молоддю, 
організації їх виступів у ЗМІ зі спогадами про героїчні та трудові 
подвиги.  

10. Забезпечувати благоустрій місць поховання загиблих воїнів 
захисників Вітчизни, памяۥтників і меморіалів. Залучати до цього 
учнівську молодь.  

11. Заохочувати ветеранів шляхом нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради. 

 
2. Рада Кіровоградської міської організації ветеранів України 
бере на себе зобов'язання: 
 

 



1. Вести облік первинних організацій, формувати кадровий 
резерв  голів первинних організацій ветеранів.  

2. Вживати дієвих заходів щодо піднесення ролі і значення 
первинних організацій ветеранів у формуванні активної 
громадської позиції їх членів.  

3. Залучати міську організацію ветеранів України до розробки 
програм соціального захисту населення міста.  

4. Здійснювати громадський контроль за дотриманням 
законодавства у сфері соціального захисту ветеранів та виконання 
соціальних програм. Проводити особистий прийом членів міської 
ОВУ для вирішення їх проблемних питань.  

5. Проводити навчання активу з питань організаційної, 
правової роботи, соціального захисту населення.  

6. Аналізувати шляхом обстеження умов життя ветеранів за 
участі працівників соціальної сфери, медичних закладів, організації 
товариства Червоного Хреста. Вносити пропозиції щодо 
можливостей задоволення соціальних потреб людей похилого віку.  

7. Забезпечувати співпрацю ради міської організації ветеранів 
України з усіма органами, що вирішують питання соціального 
захисту населення. 

8. Сприяти поширенню волонтерського руху в місті. Створити  
групи волонтерів у кожній первинній ветеранській організації, 
навчальному закладі. Проводити зльоти молодих волонтерів, 
конкурси в містах і районах за звання “ Кращий волонтер року”. 

9. Сприяти залученню ветеранів до посильної праці, реалізації 
їх творчого потенціалу. 

10. Забезпечувати участь ветеранів у героїко-патріотичному 
вихованні молоді.  

11. Здійснювати заходи щодо поліпшення фінансового та 
матеріального стану міської організації ветеранів України шляхом 
залучення благодійних фондів, спонсорської допомоги підприємств 
усіх форм власності, організацій і установ..  

12. Проводити конференції,«круглі столи», «уроки пам'яті» з 
історії нашої країни і народу за участю фахівців, представників 
ЗМІ, громадських обєۥднань. 

13. Сприяти створенню музеїв, кімнат, куточків і стендів 
бойової та трудової Слави у навчальних закладах, військових 
частинах, трудових колективах, організаціях, установах, 
територіальних центрах, медичних закладах тощо. 



14. Ініціювати проведення зустрічей ветеранського активу 
міста з керівництвом міської ради та виконавчого комітету, брати 
активну участь у підготовці та проведенні урочистих заходів з 
нагоди відзначення державних свят. 

 

Угода набирає чинності з дня підписання Сторонами та буде 
діяти до 05 травня 2019 року.  

Якщо жодна із сторін не висловить наміру переглянути умови 
даної Угоди, вона продовжується на наступний рік. Зміни, 
доповнення до Угоди щодо прав і обов’язків сторін оформлюються 
окремим протоколом як додаток до Угоди. Сторони 
зобов’язуються реалізовувати співробітництво у найбільш 
ефективний спосіб, а у разі виникнення обставин, що цьому 
перешкоджають, своєчасно інформувати одна одну для їх 
вирішення шляхом консультацій і переговорів. 

Угода надається виконавчим органам міської ради для 
керівництва у роботі та для сприяння щодо її виконання. 

На підтвердження зазначених положень Угоду підписали 
уповноважені особи: 

 

Вул.Велика Перспективна,41            Вул.Єгорова,40 
м.Кіровоград                                       м.Кіровоград 
Тел.(0522) 24-08-24                              тел.(0522) 24-32-97                     
  
Кіровоградський                                Голова ради Кіровоградської 
міський голова                                   міської організації  
                                                             ветеранів України 

 ______________А. П. РАЙКОВИЧ     _________________В. С. ЗУЄВ 
 


