ДОДАТОК З

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС - Покровської міської
організації ветеранів - на участь в установчих зборах з формування нового
складу громадської ради
Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС
на участь в установчих зборах з обрання нового складу громадської ради
Г1.І.Б. Сазонова Любов Гри горівна
Число, місяць і рік 01.02.1953
народження
Посад, місце роботи
Бухгалтер
ветеранів
Освіта
Науковий
вчене звання

Покровської

міської

організаці

Повна
вища
ступінь, Не маю

Володіння мовами вільно:
українська,російська
Нагороди,
почесні Не маю
звання
Посади в інститутах
громадянського
Суспільства
- бухгалтер
Членства в ІГС - член ради ПІУІОВ
(перелічити які)
Досвід громадської діяльності - Маю
Особисті досягнення в ІГС - Не маю
Контактна інформація телефон 050-245-39-74
Напрямок та мотивація роботи у громадській раді Всебічний захист законних
прав соціальних економічних , вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей
війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів,
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ДОДАТОК 4

Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства
ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського суспільства
1. Назва ІГС - Покровська міська організація ветеранів
2. Скорочена назва ІГС - ПМОВ
3. Дані про легалізацію ІГС.- Єдиний державний реєстр юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємств та громадських формувань,виписка від 07.12.2016 р
ку. Ідентифікаційний код 22026158.
4. Адреса, контакти.85300,м.Покровськ,донецької обл.,проспект
Шахтобудівельників,буд.1.
5. Мета та напрями діяльності - Всебічний захист законних прав соціальних
економічних , вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів
військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого
віку.
- представляє
і захищає законні інтереси у державних органах влади і
громадських
організаціях,
домагається
виконання
передбачених
законодавством соціальних прав і пільг членів організації;
Бере участь у виробленні і реалізації комплексних програм та проведенні
інших заходів, спрямованих на соціальний захист ветеранів, інвалідів,
пенсіонерів, всіх громадян в Похилого віку;
ініціює розробку та прийняття законів і постанов органами державної і
виконавчої влади по вирішенню проблем, що турбують ветеранів, інвалідів,
пенсіонерів, всіх громадян похилого віку, вдосконаленню їх пенсійного та
соціального забезпечення;
надає, в межах можливого ,юридичну, організаційну та іншу допомогу
своїм членам у поліпшенні житлових умов, медичного, торгового, побутового,
транспортного та іншого обслуговування;
здійснює благодійницькі заходи, акції милосердя, створює спеціальні
фонди з метою поліпшення життєзабезпечення ветеранів, всіх громадян
похилого віку;
сприяє поліпшенню медичного обслуговування та медикаментозного
забезпечення ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби,
пенсіонерів, громадян похилого віку та жертв нациських переслідувань в
Україні;
турбується про героїко-патріотичне виховання молоді на кращих
традиціях старших поколінь, культурного і духовного надбання , поваги до
батьків, збереження спадкоємності поколінь;
сприяє увіковіченню Перемоги у Другій Світовій війні і її вирішальній
складовій
- Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років ,збереженню
пам’ятників і меморіалів захисникам Вітчизни, видатним людям праці, науки,
культури,
____ здійсню є лігературно-видавничу діяльність про героїзм і мужність

старшого покоління, підтримує зв’язки з ветеранськими організаціями
,зарубіжних країн, піклується про зміцнення дружби між народами.
Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ.
7. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми,
друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному
органу письмових обгрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та
реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них
громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут
громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності.
Згідно з інформацією-стат. звітом в Покровській міській організації ветеранів за
2017 рік на обліку перебуває 14 107 ветеранів. З них: інвалідів війни-58, учасників
війни-655, ветеранів праці-3011, дітей війни-5060, ветеранів військової служби та
інших силових структур-157, вдів загиблих і померлих-181, інших пенсіонерів,
членів організації-4 986.
Це люди похилого
віку з 60-ти до 100-літнього віку, які проживають на території Покровської міської
ради в містах Покровськ, Родинське та селищі Шевченко.
Спілкуванню охоплюються всі ветерани. Роботу з ветеранами проводять по
заявам голови первинних ветеранських організацій , їх пропозиції затверджується
на засіданнях президії ради міської організації ветеранів.
Діяльність організації спрямована на ветеранів Другої Світової війни її
вирішальної складової -Великої Вітчизняної війни, інших локальних війн,
ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку, та наступні
категорії населення (цільові групи):
- особи, які перебувають у складних життєвих обставинах спричинених
віком, станом здоров'я, соціальним становищем, життєвими звичками і спо,собом
життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила)
здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та
брати участь у суспільному житті.
Як свідчить практика, до таких категорій
належать:
- ветерани війни і праці;
- особи, які постраждали в наслідок Чорнобильської
катастрофи;
- одинокі пенсіонери та пенсіонери за віком;
- учасників АТО та членів їх сімей;
- внутрішньо-переміщені особи.
Діяльність організації також спрямована на
діючі в місті організації:
- соціальні
служби
.громадські
об’єднання та організації, які надають соціальні послуги;
комунальні
підприємства,
установи та організації міста;
- Покровську міську

