УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 07.12.2011 року № 340
Про створення районної
координаційної ради
сприяння діяльності організації
Української спілки ветеранів
Афганістану, учасників бойових
дій на території інших держав
(воїнів-інтернаціоналістів)
та затвердження Положення про неї

На виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», інших законодавчих актів щодо соціального захисту
ветеранів війни в Афганістані та учасників воєнних конфліктів в інших
зарубіжних державах, розпорядження голови облдержадміністрації від
11.11.2011 року № 407 «Про затвердження нового складу обласної
координаційної ради сприяння діяльності організації Української спілки
ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), учасників бойових дій на
території інших держав та Положення про неї», з метою координації діяльності
місцевих органів державної виконавчої влади і самоврядування, установ,
громадських організацій та районної Української спілки ветеранів Афганістану
в питаннях поліпшення соціального захисту ветеранів та сприяння у діяльності
ветеранських організацій:
1. Утворити районну координаційну раду сприяння у діяльності
організації Української спілки ветеранів Афганістану, учасників бойових дій на
території інших держав (воїнів-інтернаціоналістів) та затвердити у складі,
згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про районну координаційну рад сприяння у
діяльності організації Української спілки ветеранів Афганістану, учасників
бойових дій на території інших держав (воїнів-інтернаціоналістів), що
додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 10.03.2004 року № 66 «Про створення районної
координаційної ради сприяння у діяльності організації Української спілки
ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)».
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.

Перший заступник голови
райдержадміністрації

Г.В. Мельник

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 07.12.2011 року № 340

СКЛАД
районної координаційної ради сприяння діяльності організації
Української спілки ветеранів Афганістану, учасників бойових
дій на території інших держав (воїнів-інтернаціоналістів)
ДЯЧЕНКО
Андрій Васильович

- голова Олевської районної державної
адміністрації, голова координаційної ради

ХАРЧЕНКО
Микола Андрійович

- голова Олевської районної ради,
заступник голови координаційної ради
(за згодою)

КОВАЛЬЧУК
Олександр Станіславович

- заступник голови районної державної
адміністрації, заступник голови
координаційної ради

ТИМОЩУК
Анатолій Іванович

- голова районної організації Української
спілки ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів), заступник голови
координаційної ради (за згодою)

НІКІТІНА
Вікторія Сергіївна

- головний спеціаліст сектору зв`язків
із засобами масової інформації та громадськістю
райдержадміністрації, секретар координаційної
ради
Члени ради:

БАЛЮРКО
Сергій Сергійович

- начальник відділу освіти райдержадміністрації

БІЛЕНЕЦЬ
Наталя Іванівна

- начальник відділу охорони здоров’я
райдержадміністрації

БОВСУНОВСЬКИЙ
Юрій Володимирович

- начальник Олевського РВ УМВС України
в Житомирській області (за згодою)

ВЕНГЛОВСЬКИЙ
Володимир Гвідонович

- районний військовий комісар
(за згодою)

ЖАВІНО
Валерій Іванович

- голова районної організації Товариства
Сприяння Обороні України (за згодою)

КОЗЛОВЕЦЬ
Тетяна Миколаївна

- начальник фінансового управління
райдержадміністрації

КОЗЛОВЕЦЬ
Валерій Якович

- начальник Олевського відділення
Лугинської МДПІ (за згодою)

МЕЛЬНИК
Валентина Іванівна

- начальник управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

МЕЛЬНИК
Світлана Олегівна

- начальник відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації

МИХАЙЛЕНКО
Володимир Андрійович

- начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

ПАВЛЮК
Сергій Олександрович

- керівник апарату райдержадміністрації

ПОВАР
Анатолій Васильович

- Олевський міський голова (за згодою)

РИНДИЧ
Людмила Василівна

- голова громадської ради при районній
державній адміністрації, депутат районної
ради (за згодою)

САДОВИЙ
Михайло Іванович

- головний лікар Олевської центральної
районної лікарні (за згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації

С.О. Павлюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 07.12.2011 року № 340

ПОЛОЖЕННЯ
про району координаційну раду сприяння
у діяльності організації Української спілки ветеранів
Афганістану, учасників бойових дій на території
інших держав (воїнів-інтернаціоналістів)
1. Районна координаційна рада сприяння у діяльності Української спілки
ветеранів Афганістану, учасників бойових дій на території інших держав
(воїнів-інтернаціоналістів) (далі — координаційна рада) є постійно діючим
організаційним, консультативним (дорадчим) органом при
райдержадміністрації.
Її персональний склад затверджується розпорядженням голови
райдержадміністрації. До складу координаційної ради можуть залучатися
представники райдержадміністрації, міськвиконкомів, управлінь та відділів
райдержадміністрації, військових об`єднань, громадських організацій.
2. У своїй діяльності координаційна рада керується Конституцією
України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, розпорядженнями голови райдержадміністрації та цим Положенням.
Засідання ради проводяться за потребою. Рішення приймаються більшістю
голосів членів координаційної ради. Рішення координаційної ради, прийняті у
межах її повноважень, є підставою для видання розпоряджень голови районної
державної адміністрації та голів районних державних адміністрацій.
3. Головні завдання координаційної ради:
- сприяння у виконанні вимог Конституції України, Закону України “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, інших нормативноправових актів, розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень
районної ради з питань, що стосуються захисту прав та інтересів ветерані війни
в Афганістані і воєнних конфліктів на території інших держав;
- проведення аналізу стану соціально-правової захищеності ветеранів
війни та сприяння у реалізації державної політики у сфері соціального захисту
ветеранів війни;
- підготовка і внесення пропозицій щодо формування соціальної політики
у сфері соціального захисту ветеранів війни;
- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної
гідності до виконання громадського і конституційного обов`язку щодо захисту
національних інтересів України;

- сприяння навчальним закладам у підготовці допризовної підготовки
молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях;
- здійснення заходів щодо увічнення пам`яті загиблих під час бойових дій
на території інших держав.
4. Функції координаційної ради:
- бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення системи
соціального захисту ветеранів війни та аналізує стан реалізації державної
політики в районі стосовно ветеранів війни та забезпечує її реалізацію;
- сприяє у виконанні законодавства України стосовно соціального
захисту ветеранів війни;
- розглядає звернення з питань соціально-правового забезпечення
ветеранів війни та членів їх сімей, вживає заходів до вирішення проблем, що
виникають, проводить через засоби масової інформації роз`яснювальну роботу
у вирішенні соціальних питань;
- координує діяльність відповідних районних та міських організацій.
5. Повноваження координаційної ради:
- запитувати письмову та усну інформацію від керівників установ
незалежно від відомчого підпорядкування, що стосується Закону України “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та в міру потреби
заслуховувати таку інформацію на своїх засіданнях;
- залучати до участі в розробці і реалізації програм з питань соціального
захисту ветеранів війни спеціалістів районних установ, організацій,
підприємств, а також управлінь та відділів районної державної адміністрації.
6. Координаційна рада припиняє роботу за розпорядженням голови
районної державної адміністрації.
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