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ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні Президії 

райради ветеранів 

«___» _________ 2017р. 

                                                                                        Протокол № _____   

 

П Л А Н 

роботи Ради організації ветеранів України 

Шевченківского району м. Києва  на 1-е півріччя 2018 р. 

 

№ Заходи 
Строк 

виконання 
Виконавці Прим. 

1 2 3 4 5 

     

1. Робота в первинних організаціях 

району: 

       Вивчити стан справ та надати 

допомогу в роботі: 

1.1. Первинній організації № 1013 

«Сирець» з питань по роботі 

зі спорсорами по вирішенню 

соціальних, медико-

соціальних та інших інтересів 

ветеранів первинної 

організації 

1.2. Первинній організації « 1009 

«Златоустівська» по роботі 

комісій ветеранів війни, 

ветераніів військової служби, 

ветеранів праці, дітей війни, 

волонтерського руху 

«Пенсіонер» і захисту правди 

історії 

1.3. Первинній організації № 1004 

«Ярославська» по участі 

ветеранів у воєнно-

патріотичному вихованню 

шкільної молоді з 

урахуванням вимог Законів 

України «Про увічнення 

перемоги над нацизмом у 

Другій Світовій війні 1939-

1945 рр.», Указів Президента 

України з цих питань 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-

лютий 2018 

 

 

 

 

Лютий-

березень 

2018 

 

 

 

 

 

Березень – 

квітень 2018 

 

 

 

 

 

Авдеєнко М.Д., 

Дзюбенко Г.Н., 

Ячменьова Н.Є. 

 

 

 

Прозоровська 

Р.М. 

Бодрова Л.М., 

Лісін В.Б. 

 

 

 

 

 

Дзюбенко Г.Н. 

Прозоровська 

Р.М.,,Лісін В.Б. 
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2. Засідання Президії райради : 

2.1. Про заходи з підготовки та 

святкування 73-річниці 

Перемоги над нацизмом у 

Другій Світовій війні 1939-

1945 рр. 

 

2.2.  Про роботу Центра 

волонтерського руху 

«Пенсіонер» та комітету 

волонтерів первинних 

організацій по вишукуванню 

резервів та засобів соціальної,  

медико-соціальної та 

побутової допомоги одиноким 

ветеранам, інвалідам  

 

 

24.04.18 

 

 

 

 

 

 

26.06.18 

 

Голова Ради 

Члени Президії 

 

 

 

 

 

Голова Ради 

Члени Президії 

 

3. Провести семінар членів Центру 

волонтерського руху «Пенсіонер» 

та керівників волонтерських груп 

первинних організацій ветеранів з 

питань надання медико-соціальної 

допомоги нужденним ветеранам 

району у сучасних умовах та участі 

ветеранів у Всеукраїнській естафеті 

«Слава визволителям України»  

 

 

Травень 2018 

 

 

Дзюбенко Г.Н. 

Ячменьова Н.Є. 

 

4. Організувати участь ветеранів 

району у відзначенні знаменних 

дат: 

8 березня, 9 травня, 22 червня на 

рівні району та міста 

 

Березень 

Травень 

Червень 2018 

 

Президія Ради 

та Голови 

первинних 

організацій 

 

 

 

 

Голова Ради організації Ветеранів 

України Шевченківського району м. Києва                                                                     

                                                                                                            М.Д.Авдеєнко 


