
 

Положення 

про Раду ветеранів Української асоціації підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарства 

"Укрводоканалекологія" 
 

1. Загальні положення 

 

1.1 Рада ветеранів Української асоціації підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" (далі - Рада ветеранів) 

створена та діє для підтримки ветеранів та пенсіонерів галузі водопровідно-

каналізаційного господарства. 

 

1.2 Рада ветеранів здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 

України та інших нормативно-правових актів України, Статуту Асоціації та 

цього Положення. 

 

1.3 Рада ветеранів підзвітна у своїй діяльності Раді Асоціації. 

 

2. Мета створення Ради ветеранів 

 

Рада створюється з метою: 

 

2.1 Впровадження та реалізації на підприємствах-учасниках Асоціації 

роботи з наставництва молодих спеціалістів, ефективного захисту трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів ветеранів праці, їх достойного 

життя та соціального положення у суспільстві. 

 

2.2 Створення умов для розвитку і розширення громадської діяльності 

всіх категорій ветеранів і пенсіонерів, активної участі в морально-етичному, 

трудовому і патріотичному вихованні, розширення форм і методів 

наставництва молодих спеціалістів в інтересах реалізації молодіжної 

політики у сфері водопровідно-каналізаційного господарства. 

 

2.3 Підтримки ветеранів галузі, які знаходяться на заслуженому 

відпочинку, почуття причетності до життя підприємств, співпереживання з 

успіхами та проблемами колективу. 

 

3. Завдання Ради ветеранів 

 

3.1 Організація наставництва молодих спеціалістів, передача їм та 

закріплення кращих традицій, використання життєвого досвіду ветеранів 

праці, забезпечення різними методами ефективної виховної роботи молодих 

працівників, організація цілеспрямованої патріотичної роботи, формування у 

молоді на цій основі належної професійності. 



 

3.2 Поширення передачі досвіду роботи молодим спеціалістам. 

 

3.3 Залучення ветеранів до організації культурно-масової роботи. 

 

3.4 Забезпечення підтримки і допомоги ветеранам в складні періоди їх 

життя (хвороби, нещасні випадки, стихійні лиха). 

 

3.5 Вшанування ветеранів у святкові дні, ювілейні дні народження, 

пам’ятні події. 

 

3.6 Забезпечення правових консультацій та психологічної допомоги 

ветеранам. 

 

4. Права Ради ветеранів 
 

Рада ветеранів має право: 

 

4.1 Рекомендувати своїх представників для участі в роботі робочих 

груп Асоціації та інших заходів, що проводяться Асоціацією. 

 

4.2 Подавати подання до керівників підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства-учасників Асоціації на нагородження кращих 

ветеранів праці до урочистих свят, ювілейних дат. 

 

5. Обов’язки Ради ветеранів 

 

5.1 Відстоювати соціальні та економічні права ветеранів праці та 

пенсіонерів, домагатись покращення їх матеріального стану, житлових умов, 

медичного, культурного та інших видів обслуговування з метою підтримки 

достойного життя ветеранів та пенсіонерів. 

 

5.2 Сприяти залученню ветеранів праці до трудового, культурного та 

морального виховання, наставницької діяльності молодих працівників, 

передачі їм кращих традицій та життєвої мудрості. 

 

6. Членство, права та обов’язки Ради ветеранів  
 

6.1 Членство в Раді ветеранів: 

6.1.1 Членами Ради ветеранів можуть бути працівники підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарства України, які пропрацювали у 

даній сфері не менше 10 років, та пенсіонери, які ще продовжують 

працювати, та визнають мету і завдання ветеранського руху. 

6.1.2. Прийом в члени Ради ветеранів здійснюється на підставі заяви. 



6.1.3. Члени Ради ветеранів можуть вийти із неї за власним бажанням 

(особистої заяви) або можуть бути виключені за порушення Положення про 

Раду ветеранів. 

 

6.2 Права членів Ради ветеранів: 

6.2.1 Приймати участь в обговоренні питань роботи Асоціації. 

6.2.2 Приймати участь в реалізації мети та завдань Ради ветеранів, 

виконувати доручення Ради ветеранів, сприяти підвищенню авторитету 

Асоціації серед працівників підприємств галузі. 

 

6.3 Обов’язки членів Ради ветеранів: 

6.3.1 Член Ради ветеранів зобов’язаний дотримуватись вимог даного 

Положення та статуту Асоціації. 

6.3.2 Забезпечувати взаємодопомогу, захист своїх колег-ветеранів. 

6.3.3 Всебічно приймати участь у виховній роботі серед молодих 

працівників, приділяючи першочергову увагу наставництву. 

 

7. Організація роботи Ради ветеранів 
 

7.1 Рада ветеранів веде персональний облік ветеранів та працюючих на 

підприємствах водопровідно–каналізаційного господарства пенсіонерів, 

організовує їх безпосередню участь у діяльності Асоціації. 

 

7.2 Затверджує план роботи Ради ветеранів. 

 

7.3 Проявляє турботу про ветеранів та пенсіонерів, приділяючи 

особливу увагу одиноким та інвалідам. 

 

7.4 Встановлює зв’язки з районними, міськими та обласною 

організаціями Червоного хреста з метою надання підтримки одиноким 

ветеранам та пенсіонерам. 

 

7.5 Регулярно інформує про свою діяльність Раду Асоціації та 

громадськість. 

 

8. Голова Ради ветеранів  
 

8.1 Діяльністю Ради ветеранів керує Голова, який обирається зі складу 

членів Ради ветеранів прямим відкритим голосуванням. Рішення про обрання 

Голови Ради ветеранів приймається більшістю голосів.  

 

8.2 Голова Ради ветеранів: 

8.2.1 Здійснює загальне керівництво Радою ветеранів. 

8.2.2 Забезпечує підготовку засідань Ради і головує на них. 

8.2.3 Скликає засідання Ради ветеранів. 



8.2.4 Забезпечує контроль за виконанням Положення Ради ветеранів, 

планів та прийнятих Радою ветеранів рішень. 

8.2.5 Здійснює інші представницькі функції. 

 

8.3 Для забезпечення ефективної роботи та діяльності Ради ветеранів за 

пропозицією її голови Рада обирає зі свого складу заступника Голови Ради, 

визначає його функціональні обов’язки та повноваження.  

 

8.4 Питання щодо дострокового переобрання Голови Ради, заступника 

Голови, у зв’язку з невиконанням поставлених перед ними завдань може бути 

внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як 1/3 членів Ради. 

 


