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ПРОГРАМА
Діяльності громадських організацій міста,
які потребують соціального захисту, на 2012 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Хустська міськрайонна рада ветеранів України, Хустське міськрайонне
товариство інвалідів, Хустська територіальна первинна організація Українське
товариське об’єднання
глухих, Благодійний фонд «Товариство сліпих
«Світанок», Хустська міськрайонна організація політв’язнів та репресованих,
організація «Союз Чорнобиль України», Хустська міжрайонна організація
української
спілки
ветеранів
Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів),
благодійний фонд «Любов» (інваліди-візочники)
(далі - організації) є
добровільними, самостійними громадськими організаціями, які сприяють
посиленню соціального захисту своїх членів, здійснюють підтримку їх
громадської діяльності, тісно співпрацюють з органами влади та іншими
громадськими організаціями.
У своїй діяльності організації керуються Законом України «Про об’єднання
громадян» від 16 червня 1992 року, іншими законодавчими актами, діють на
підставі своїх Статутів, прийнятих установчими зборами та зареєстрованими в
управлінні юстиції.
Діяльність організацій поширена на всій території міста Хуст.
2. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою програми діяльності громадських організацій міста, які потребують
соціального захисту, на 2011 рік (далі - Програма) є забезпечення соціальної
справедливості, здійснення всебічного захисту прав членів організацій, сприяння
в наданні їм та їх сім’ям оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та
матеріальної допомоги, а також залучення представників зазначених громадських
організацій до процесу проведення патріотичного виховання молоді,
роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності послідовної реалізації
політичного курсу
на демократичні перетворення в Україні, а також
забезпечення депутатських традицій з метою сприяння виконавчим органам
Хустської міської ради в організації виконання Конституції і законів України та
прийнятих рішень з питань соціально-економічного розвитку.

3. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Сприяння виконавчим органам Хустської міської ради
у повному
дотримання передбачених Законам України прав, соціальних гарантій і пільг
членів зазначених громадських організацій, поліпшенні їх медичного
обслуговування, соціального, побутового та житлового забезпечення, надання
матеріальних допомог;
участь у підготовці та проведенні заходів із відзначення державних свят:
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній та Другій світовій війні,
Дня
Незалежності України, Дня Ветерана, Міжнародного дня людей похилого віку,
Дня пам’яті жертв голодомору, річниці виводу військ з Афганістану, річниці
аварії на ЧАЕС, Дня Білої Тростини, річниці Карпатської України тощо;
проведення роботи в напрямку патріотичного виховання молодого
покоління, забезпечення спадкоємності поколінь, здійснення культурнопросвітницької діяльності;
участь у проведенні пошукової роботи в напрямку діяльності кожної з
організацій із залученням учнівської та студентської молоді (збір документальних
матеріалів, свідчень учасників війн, ліквідаторів аварії ЧАЕС, очевидців
голодоморів, масових політичних репресій, примусових виселень) для
поповнення краєзнавчих та шкільних музеїв;
проведення пленумів, конференцій, семінарів, зборів та виїзних засідань керівних
органів цих громадських організацій згідно зі Статутами;
здійснення іншої діяльності, передбаченої Статутами організацій.
4. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету
згідно з додатком.
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