
План виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) розробленої громадською
організацією “Кропивницька міська організація Української спілки ветеранів

Афганістану” у 2020 році

Етап
реалізації

Опис заходів та діяльності Строк
виконання

Результати
реалізації

етапу

Відповідальна
особа

1.

1.1

                

1.2

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Проведення  семінарів,  круглих
столів

Семінар  щодо  поліпшення
пенсійного забезпечення УБД, та
сімей загиблих в Афганістані.
(з  залученням  представників
соціального
захисту,  представників
пенсійного фонду)

Круглий  стіл  на  тему:  соціальні
гарантії  та  Захист  прав  матерів
загиблих  воїнів.

Заходи  пов’язані  з  Днем
вшанування   пам’яті   загиблих
воїнів.

Заходи:  вивід  військ  з
Афганістану,  день  пам’яті
загиблих  воїнів-
інтернаціоналістів.
Нагородження членів  організації
пам’ятними відзнаками. 

Заходи:  День  Пам’яті  та
примирення,  День  перемоги  над
нацизмом у Другій світовій війні.
Покладання квітів.

Заходи:  вшанування  пам’яті
загиблих прикордонників.

Заходи:  вшанування  пам’яті
загиблих десантників.

Заходи:  День  незалежності
України.   Нагородження  членів
організації  пам’ятними
відзнаками.

Проведення  уроку  мужності,
спортивних  змагань,  та  відзнака
обдарованих  дітей  у  школах
м.  Кропивницького  за   участю
членів організації.

Січень-грудень
2020 р.

Червень - грудень
2020 р.

Січень-грудень
2020 р.

Лютий-грудень 
2020 р.

Лютий-грудень
2020 р.

Травень 2020 р.

28 травня 2020 р.

2 серпня 2020р.

Серпень 2020 р.

Лютий-грудень 
2020 р.

{Абзац  другий  пункту  2
частини  першої  ст.6  із
змінами,  внесеними
згідно  із  Законами  №
3200-IV від 15.12.2005 р.,
№  5286-VI  від
18.09.2012,  №  9011-VIII
від 23.12.2015 р.
Соціальний  захист
пенсіонерів.
Соціальний  захист
матерів загиблих.
Соціальний  захист
інвалідів війни.

Заплановано заходи

Заплановано заходи

Заплановано заходи

Заплановано заходи

Заплановано заходи

Заплановано заходи

Заплановано заходи

Патріотичне  виховання
молоді

Заплановано заходи

Голова   організації
Шерстньов  та
члени правління:
Артеменко С.А.,
Коврига Ю.В., 
Пшедромирський 
І.В.



2.7

2.8.
.

2.9

2.10

Заходи:  Дня  незалежності
України.  Нагородження  членів
спілки пам’ятними відзнаками.

Заходи  на  тему:  День  створення
Кропивницької  міської
організації  ветеранів
Афганістану.  Урочиста  частина
біля   пам’ятника  «Воїнам
інтернаціоналістам»

Заходи  на  тему:  День  захисника
України.  Урочиста  частина  біля
пам’ятника  «Воїнам
інтернаціоналістам  всіх
поколінь».
Нагородження  грамотами  та
пам’ятними  відзнаками
активістів організації.

Заходи  до  дня  Збройних  сил
України. Урочиста  частина  біля
пам’ятника  «Воїнам
інтернаціоналістам  всіх
поколінь».
Нагородження  грамотами  та
пам’ятними  відзнаками
активістів організації.

Серпень 2020р.

Вересень 2020р.

Жовтень 2020 р.

Грудень 2020р.

Заплановано 
заходи

Заплановано заходи

Заплановано заходи


