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 про взаємодію і співробітництво між Кіровоградською міською радою,  
   її виконавчим комітетом та Кіровоградською міською організацією 
   Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів) 
                                               на 2016 – 2021 роки 
 
м. Кіровоград                                                                        05 травня 2016 року 

 
Кіровоградська міська рада, її виконавчий комітет, з однієї сторони, 

та Кіровоградська міська організація Української Спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів), з іншої сторони (далі – Сторони), 
з метою забезпечення гідного рівня життя ветеранів війни, інвалідів,  
учасників бойових дій, членів сімей загиблих, створення належних умов їх 
життєзабезпечення та шанобливого ставлення до них у суспільстві,  
усвідомлюючи необхідність посилення соціального захисту ветеранів війни, 
домовилися  про нижченаведене: 
 

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

1. Сприяти міській організації у веденні соціального діалогу з 
державними 
 установами та відомствами щодо соціальних виплат, надання пільг,  
компенсацій та гарантій. 

2. Координувати роботу виконавчих органів Кіровоградської міської 
ради, районних у місті Кіровограді рад з питань соціально – правового 
захисту  ветеранів війни та сімей загиблих, серед них та ветеранів АТО: 
забезпечення виплати грошової допомоги до Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав з міського бюджету сім΄ям загиблих, 
інвалідам війни в межах кошторисних  призначень; 
звільнення на 50% від оплати за користування житлово – комунальними  
послугами членів сімей військовослужбовців, що загинули в Республіці 
Афганістан ; 
забезпечення реалізації права на безоплатний проїзд на території міста  
Кіровограда для ветеранів війни:інвалідів війни, учасників бойових дій, 
членів сімей загиблих; 
підвищення рівня соціального обслуговування учасників бойових дій, 
інвалідів та членів сімей загиблих за місцем їх постійного проживання. 
3. Сприяти поліпшенню лікувально – санітарного забезпечення ветеранів 
війни шляхом :  
обладнання окремих палат для інвалідів та ветеранів війни у лікувально — 
профілактичних закладах комунальної власності міста, забезпечення їх 
лікарськими препаратами для безоплатного лікування; 
проведення комплексних оглядів ветеранів та інвалідів війни з наступними  
формуваннями диспансерних груп, забезпечення реалізації права на  
позачергове, безкоштовне обстеження в поліклінічних медичних закладах 



міста учасників бойових дій, членів сімей загиблих та померлих учасників  
бойових дій ; 
налагодження спільної роботи з управліннями соціального захисту  
населення районних у місті Кіровограді рад, товариством Червоного Хреста  
щодо покращення медичного і соціального забезпечення інвалідів, 
ветеранів війни. 
4. Сприяти забезпеченню житлом згідно з чергою ветеранам учасникам 
бойових дій в Республіці Афганістан, які стоять на черзі з 1994 року. 
5. Сприяти виділенню земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво, ведення садово – городнього господарства в межах, 
передбачених законодавством України. 
6. Забезпечити безоплатне надання Кіровоградській міській організації 
Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів) 
приміщення для здійснення своїх статутних завдань та посприяти в 
пільговій оплаті за комунальні послуги. 
7. Щороку на сесійному засіданні Кіровоградської міської ради розглядати 
питання про надання фінансової підтримки Кіровоградській міській 
організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів – 
інтернаціоналістів) для забезпечення її статутної діяльності.   
8. Забезпечити належний стан утримання пам’ятника воїнам – 
інтернаціоналістам всіх поколінь Кіровоградщини, могил, військових  
поховань, відновлення (ремонт) пам'ятників, обелісків, меморіальних  
дощок та інших пам’ятних місць, які увічнюють пам'ять воїнів, загиблих під 
час бойових дій на території інших держав. 
9. Залучати представників Кіровоградської міської організації Української 
Спілки ветеранів Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів) до участі в 
роботі комісій, робочих груп, які діють при виконавчому комітеті міської 
ради і займаються вирішенням проблем ветеранів Афганістану. 
10. Забезпечити висвітлення у віснику Кіровоградської міської ради 
“Вечірня газета” та на офіційному сайті міської ради проблем  
життєдіяльності ветеранів війни, діяльності органів влади, спрямованої на 
соціальний захист даної категорії громадян. 
 
 II. Кіровоградська міська організація Української Спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів – інтернаціоналістів) бере на себе зобов’язання: 
1. Брати участь у заходах з благоустрою та впорядкування пам’ятників,  
пам'ятних знаків, обелісків, які увічнюють пам'ять воїнів, загиблих під час 
бойових дій на території інших держав. 
2. Проводити інформаційно – роз’яснювальну роботу серед ветеранів війни  
щодо положень Угоди з метою зниження соціальної напруги серед цієї  
категорії громадян.  
3. Здійснювати моніторинг пропозицій ветеранів війни і виносити їх на  
розгляд виконавчого комітету Кіровоградської міської ради для підготовки  
проектів відповідних рішень та доручень. 



4. Сприяти проведенню заходів та військово – спортивних змагань,  
присвячених вшануванню пам΄яті загиблих та померлих учасників бойових  
дій в Афганістані. 
5. Проводити зустрічі з учнями та студентами навчальних закладів міста 
Кіровограда з метою патріотичного виховання молоді. 
6. Спільно з Кіровоградською міською радою, її виконавчим комітетом  
забезпечувати здійснення ефективної соціальної політики щодо ветеранів 
війни, ветеранів АТО, сімей загиблих. 
 
Угода набирає чинності з дня підписання Сторонами та буде діяти протягом  
терміну до 05 травня 2021 року. 
Сторони взаємною домовленістю можуть вносити до Угоди зміни та  
доповнення, які будуть оформлюватись окремими протоколами і 
складатимуть невід΄ємну частину Угоди. Будь – яка із Сторін може  
припинити дію Угоди, надіславши іншій Стороні письмове повідомлення  
про такий намір за три місяці до передбачуваної дати припинення дії Угоди. 
Узгодження можливих різних тлумачень положень Угоди вирішується  
шляхом переговорів та консультацій між Сторонами. 
На підтвердження зазначених положень Угоду підписали уповноважені  
особи: 
  
вул. Велика Перспективна, 41                     вул. Дворцова , 22 а   
м. Кіровоград, тел..(0522)24-08-24              м. Кіровоград, тел. (0522)32-12-96 
 
Кіровоградський                                                Голова Кіровоградської міської 
міський голова                                                   організаціїУкраїнськоїСпілки  
                                                                             ветеранів Афганістану 
                                                                            (воїнів-інтернаціоналістів) 
 
__________ А. П. РАЙКОВИЧ                        _____________Л. Б. ДОЗОР 


