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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо співпраці органів (підрозділів) цивільного захисту з ветеранськими
організаціями
1. Загальні положення.
1.1. Ветеранські організації органів і підрозділів цивільного захисту (далі
– ветеранські організації) є громадськими організаціями, що об’єднують на
добровільних засадах всі категорії ветеранів та пенсіонерів МНС, а також
членів їх сімей для вирішення соціальних, матеріально-побутових,
економічних, медичних, екологічних та інших спільних інтересів, участі у
реалізації Концепції соціального і гуманітарного розвитку Міністерства,
формуванні професіоналізму молодих працівників та проведення патріотичного
виховання рядового і начальницького складу та працівників органів і
підрозділів цивільного захисту (далі – особового складу).
1.2. Діяльність ветеранських організацій здійснюється у тісній взаємодії з
керівництвом органів і підрозділів цивільного захисту, а також шляхом
співробітництва з державними органами, професійними спілками,
громадськими, благодійними, екологічними організаціями та фондами.
1.3. Членами ветеранської організації МНС можуть бути всі категорії
ветеранів та пенсіонерів державної пожежної охорони, військ цивільної
оборони та інших рятувальних підрозділів Міністерства, які беруть активну
участь у діяльності ветеранської організації, а також члени їх сімей.
Прийом до ветеранської організації проводиться на підставі поданої
заяви.
Ветеранські організації є самостійними у проведенні своєї діяльності.
Вони не залежить у своїй діяльності від політичних партій і релігійних
організацій.
ІІ. Основні напрямки співпраці органів (підрозділів) з ветеранськими
організаціями.
2.1. Територіальні органи управління (підрозділи) цивільного захисту
організовують та проводять заходи щодо тісної співпраці з ветеранськими
організаціями за наступними напрямками:
сприяння у вирішені поданих до органів і підрозділів цивільного захисту
пропозицій з питань покращання соціально-правового, медичного та
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матеріально-побутового забезпечення членів ветеранської організації;
спільне обговорення та надання методичної і організаційної допомоги у
підготовці зауважень і пропозицій до проектів Законів та інших нормативноправових актів з питань соціального захисту ветеранів, відповідно до чинного
законодавства України;
залучення ветеранів МНС до роботи в атестаційних комісіях, загальних
Зборах, громадських радах, для участі в проведені окремих тем занять зі
службової підготовки, суддівства оглядів-конкурсів професійної майстерності,
загальних зборах з підведення підсумків службової діяльності за навчальний
рік, тематичних вечорах та інших заходах;
проведення соціального супроводу членів ветеранських організацій для
подолання їх життєвих труднощів, підвищення їх соціального статусу та
своєчасного надання відповідної допомоги;
взаємодія з експертно-діагностичними, лікувальними та реабілітаційними
центрами, органами охорони здоров’я і юридичними органами для надання
медичної та правової допомоги членам ветеранської організації;
здійснення благодійних акцій;
участь в організації і проведенні заходів щодо вирішення проблем
ветеранів. Сприяння раціональному працевлаштуванню ветеранів, реалізації їх
прав на працю;
організація та проведення урочистих культурно-масових заходів на честь
знаменних дат і подій із запрошенням ветеранів;
залучення ветеранів до проведення заходів із особовим складом щодо
його виховання на кращих традиціях пожежної охорони та цивільної оборони,
конкретних прикладах гасіння пожеж та рятування людей, сумлінного
ставлення до виконання службових обов’язків;
участь у забезпеченні роботи музеїв та куточків історії пожежної охорони
та цивільної оборони. Сприяння веденню Історичних формулярів підрозділів;
залучення ветеранів до роботи з молодими працівниками в якості
помічників наставників з метою закріплення їх на службі, прищеплення поваги
до Закону та професії пожежного-рятувальника;
сприяння у забезпеченні Рад ветеранів службовими приміщеннями,
канцелярським та офісним обладнанням, комп’ютерами та засобами зв’язку;
проведення постійних робочих зустрічей з помічниками начальників по
роботі з ветеранами на громадських засадах щодо вирішення поточних питань
роботи ветеранських організацій;
проведення щорічних оглядів роботи ветеранських організацій,
приурочивши їх до Міжнародного дня людей похилого віку (1 жовтня), з
урахуванням їх внеску в громадське життя колективів цивільного захисту;
систематичне заохочення ветеранів за активну участь у громадському
житті колективів органів і підрозділів системи МНС, проведення наставництва
і професійного становлення молодих працівників;
забезпечення вшанування в урочистій обстановці працівників органів
цивільного захисту при виході на пенсію ,а також при врученні посвідчень і
нагрудних знаків “Ветеран служби цивільного захисту”;
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організація взаємодії з телевізійними каналами щодо участі в тематичних
передачах з висвітлення проблем життєдіяльності ветеранів та можливих
шляхів їх розв’язання, питань діяльності державних органів стосовно
підвищення соціальної захищеності цієї категорії громадян,
започаткування у відомчих друкованих виданнях МНС рубрик: “Досвід
ветеранів на службі сьогодення” та “Турбота про ветеранів”;
2.2. Стан роботи з ветеранами щоквартально розглядається на
оперативних нарадах при начальниках ГУ (У) МНС України в областях із
запрошенням активу Рад ветеранів, на яких напрацьовуються конкретні заходи
щодо поліпшення роботи ветеранських організацій з виховання молодих
працівників, надання допомоги ветеранам, які її потребують.
ІІІ. Заключні положення.
3.1. Ветеранські організації можуть об’єднуватися в регіональні за
територіальним принципом організації (АР Крим, обласні, міст Києва та
Севастополя) чи Асоціацію, при цьому набувають статусу первинних.
3.2. Ветеранські організації можуть бути колективним членом Асоціації
ветеранів Міністерства та інших громадських організацій.
3.3. Первинні ветеранські організації можуть набувати права юридичних
осіб шляхом реєстрації в місцевих органах державної виконавчої влади (у
цьому разі вони в своїй діяльності керуються власними статутами, які
приймаються їх вищими керівними органами).
3.4. У тому випадку, коли первинні ветеранські організації Асоціації в
областях, АР Крим, містах Києві та Севастополі не набувають статусу
юридичної особи, вони зобов’язані легалізуватися шляхом повідомлення у
місцевих органах державної виконавчої влади.
3.5. Діяльність ветеранської організації може бути припинена шляхом
реорганізації (злиття, об'єднання, розділу) або ліквідації.
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