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Положення
про проведення щорічного телевізійного марафону «Пам ять» з нагоди 

відзначення Дня пам’яті, примирення та Перемоги над нацизмом у Європі

І. Загальні положення

Телевізійний марафон «Пам'ять» (далі - телемарафон) проводиться 
щорічно з нагоди відзначення Дня пам’яті, примирення та Перемоги над 
нацизмом у Європі за ініціативи президії ради Запорізької обласної 
організації ветеранів України при підтримці Запорізької обласної державної 
адміністрації та Запорізької обласної раДи.

Мета телемарафону: /
- гідне вшанування подвигу Українського народу, його визначного внеску в
перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій Світовій війні;
- висловлення поваги усім борцям проти нацизму;
- увічнення пам'яті про загиблих воїнів, жертв нацистських переслідувань та 
нинішніх захисників Вітчизни - учасників Антитерористичної операції;
- консолідація суспільства навколо ідеї захисту України;
- налагодження взаєморозуміння і примирення у питаннях національної
історії;
- збір грошових коштів, промислових і продуктових товарів, інвалідних 
візків, інших технічних засобів реабілітації, тощо для надання адресної 
грошової або натуральної допомоги ветеранам та їх сім'ям, які мають 
відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», особам, які відносяться до жертв 
нацистських переслідувань, дітям війни, учасникам Антитерористичної 
операції на сході країни та проведення окремих обласних заходів з метою 
гідного вшанування та підтримки вищезазначених категорій.

II. Організація проведення телемарафону

2.1. Президія ради Запорізької обласної організації ветеранів:
- готує звернення до Запорізької обласної державної адміністрації

щодо проведення телемарафону у поточному році;
- створює та затверджує штаб з організації та проведення 

телемарафону із числа представників обласної організації ветеранів України, 
обласної організації Товариства Червоного Хреста України, обласного фонду 
милосердя і здоров’я, залучає до роботи штабу представників інших обласних 
громадських об'єднань і організацій, які опікуються ветеранами війни та
учасниками АТО, жертвами нацизму, дітьми війни;

~ затверджує кошторис і розрахунки витрат на організацію та
проведення телемарафону;

- готує і направляє листи головам міських і районних рад ветеранів,
іншим відокремленим підрозділам обласної організації ветеранів України

про необхідність проведення на місцях відповідної роботи щодо участі 
території у телемарафоні;

- визначає заклад та готує звернення до його керівника про надання 
приміщення для проведення обласного святкового заходу.

2.2. Департамент соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації забезпечує організаційні заходи, зокрема, підготовку проектів:

- розпорядження голови обласної державної адміністрації про 
проведення телемарафону і затвердження організаційного комітету;

- листів керівникам територій /про необхідність проведення 
відповідної роботи на місцях щодо залучення підприємств, організацій, 
установ усіх форм власності, приватного бізнесу в благодійному заході;

- листів за підписом голови обласної державної адміністрації до 
підприємств, організацій, установ у.сіх форм власності для залучення до 
участі в благодійному телемарафону'

- листів керівникам територій, департаментів, управлінь обласної 
державної адміністрації про вшанування ветеранів;

- листів щодо участі у святковому заході ветеранів, офіційних 
делегацій від районів та міст області, благодійників;

- виготовлення запрошень;
- участь у розробці сценарію телемарафону.
До організації підготовки та проведення обласного телемарафону 

залучаються Департаменти культури, туризму, національностей та релігій, 
охорони здоров'я, інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю 
обласної державної адміністрації, філія Національної телекомпанії України 
«Запорізька регіональна дирекція», обласна організація Товариства 
Червоного Хреста України, обласний Фонд милосердя і здоров'я.

2.3. Штаб телемарафону спільно з Департаментом соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації:

- на підставі отриманих від територій списків формує реєстр 
учасників (благодійників) телемарафону;

- забезпечує відправлення листів-запрошень до участі у телемарафоні 
на адресу промислових і сільськогосподарських підприємств, організацій, 
установ усіх форм власності, приватного бізнесу, вищих навчальних, 
середніх учбових закладів і закладів охорони здоров'я, народних депутатів 
України та депутатів обласної ради, банківських установ, релігійних 
конфесій, благодійних фондів та громадських організацій;

- забезпечує підготовку звернень до ЗМІ та прес-релізу;
- здійснює збір та зарахування благодійних внесків на окремий 

постійно діючий розрахунковий рахунок, відкритий в Запорізькій обласній 
організації ветеранів України з позначкою «Благодійний внесок у фонд 
телемарафону «Пам'ять», забезпечує їх облік по мірі надходження від міст і 
районів області згідно до банківських документів;

- готує відповідну інформацію про надходження благодійних внесків 
для висвітлення у ЗМІ;

- забезпечує участь у святковому заході та реєстрацію офіційних
делегацій ветеранів від територій області, благодійників, спонсорів, 
запрошених гостей;



- здійснює підготовку проекіу розподілу благодійних коштів, які 
надійшли на рахунок телемарафону.

ІП. Підведення підсумків телемарафону 
та розподіл благодійних внесків

3.1. Підведення підсумків, розподіл благодійних внесків, які 
надійшли на рахунок телемарафону, відзначення найбільш активних 
благодійників, за поданням президії ради/ обласної організації ветеранів 
України здійснюється та затверджується/на спільному засіданні президії 
обласної ради ветеранів України, організаційного комітету з проведення 
телемарафону «Пам'ять», затвердженого розпорядженням голови 
облдержадміністрації, президії обласної координаційної ради громадських 
об'єднань і організацій по роботі з Громадянами, які потребують соціальної 
підтримки. /

3.2. При розподілі благодійних коштів окремо враховуються 
побажання благодійників.

3.3. Зібрані кошти використовуються на надання адресної 
матеріальної допомоги учасникам бойових дій, інвалідам війни, працівникам 
тилу, вдовам інвалідів війни і ветеранів війни, жертвам нацистьких 
переслідувань, дітям війни, які перебувають у складному становищі.

3.4. Механізм розподілу коштів:
Благодійні кошти розподіляються наступним чином:

3.4.1. Благодійні кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок 
телемарафону «Пам'ять» від підприємств різних форм власності відповідної 
території, за винятком 50 % благодійних внесків, які надійшли від великих 
підприємств державного значення (список підприємств додається), 
організацій, установ, учбових та медичних закладів, органів місцевої влади та 
самоврядування, територіальних філій банків, комерційних структур, 
фермерських та інших сільських господарств, кооперативів і виробництв, 
політичних партій, релігійних конфесій, супермаркетів, магазинів, ринків, 
аптек, приватних підприємців, жителів та інших благодійників при розподілі 
в повній сумі, зібраній на даній території повертаються на цю територію і 
перераховуються районній або міській організації ветеранів України як 
ініціатору акції.

Президія ради районної або міської ветеранської організації вирішує 
питання подальшого розподілу благодійних коштів, серед громадських 
організацій (міста, району, об’єднаної територіальної громади).

При розподілі благодійних коштів враховується конкретна участь 
громадських організацій даної території, їх внесок в організацію і проведення 
телемарафону, також враховується в процентному відношенні чисельність 
вищезазначених осіб, які перебувають на обліку в конкретній громадській 
організації.

3.4.2. Спонсорські кошти, що надійшли від обласних організацій і 
установ, банків, народних депутатів, депутатів обласної ради, фондів, а 
також бюджетні кошти Запорізької обласної державної адміністрації і 
обласної ради, Запорізької міської ради та 50 % благодійних коштів, які 
надійшли від великих підприємств області, о б ’єднуються в одну суму і 
розподіляються:

- раді Запорізької обласної організації ветеранів України;
- обласним громадським організаціям і об’єднанням, які опікуються 

вищезазначеними категоріями ветеранів, з урахуванням їх чисельності на 
обліку в конкретній громадській організації;

- раді Запорізької міської організації ветеранів України;
- комунальному закладу «Госпіталь ветеранів війни» Запорізької 

обласної ради; госпітальному відділенню комунального закладу «Запорізька 
обласна багатопрофільна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради (у разі 
їх звернень та обгрунтування необхідності придбання дороговартісного 
обладнання і медичної апаратури);

- на формування резерву.
3.4.3. Кошти резерву використовуються:
- на підготовку та проведення телемарафону наступного року, 

передбачаючи заохочення активістів;
У разі достатньої наявності коштів з резерву виділяються кошти

на:
- придбання подарункув і вшанування ліжкохворих ветеранів Другої 

світової війни вдома;
- відвідування ветеранів війни, які перебувають на дату проведення 

телемарафону в комунальних закладах «Госпіталь ветеранів війни», 
«Госпітальне відцілення ЗОБКЛ» Запорізької обласної ради;

- на проведення обласних заходів, присвячених ветеранам війни і 
захисникам Вітчизни та вирішення проблем, які раптово виникли;

- кошти, які надійшли на рахунок телемарафону після затвердження 
розподілу благодійних внесків зараховуються і резерв телемарафону.

IV, Фінансування телемарафону
4.1. Фінансування підготовки та проведення телемарафону 

здійснюється радою Запорізької обласної організації ветеранів України 
відповідно до затвердженого кошторису та в межах резерву грошових коштів 
телемарафону.

4.2. Зарахування благодійних внесків здійснюється на спеціальний 
постійно діючий рахунок № 26007012102758, код ЄДРПОУ 20491359, 
МФО 300023, ПАТ «Укрсоцбанк», м. Запоріжжя, призначення платежу 
«Благодійний внесок у фонд телемарафону «Пам'ять», назви підприємства, 
організації або установи, із зазначенням міста або району.

4.3. Промислові товари для ветеранів війни приймає і розподіляє 
обласний фонд Милосердя і здоров’я, продукти харчування -  обласна 
організація Товариства Червоного Хреста України.



4.4. Штаб телемарафону разом з радою Запорізької обласної 
організації ветеранів України здійснює перерахування благодійних коштів, 
які надійшли на рахунок телемарафону, обласним громадським організаціям і 
об’єднанням відповідно до розподілу, затвердженому у встановленому 
порядку (п.п. З.1., 3.2. Положення).

V. Звітність про використання коштів телемарафону «Пам'ять»

5.1. Щорічно до 15 грудня поточнрґо року громадські організації і 
об’єднання, які отримали кошти благодійних внесків, що надійшли на 
рахунок телемарафону, надають раді обласної організації ветеранів України 
звіт за встановленою формою.

5.2. Прес-центр Департаменту соціального захисту населення 
розміщує інформацію про підведення підсумків телемарафону та розподіл 
коштів на офіційних веб-сайтах обласної державної адміністрації, 
Департаменту соціального захисту населення та ЗМІ.

5.3. Інформація про розподіл коштів надається благодійникам на їх
вимогу.

Проект

Додаток № 1 до Положення про проведення щорічного телевізійного 
марафону «Пам ять» з нагоди відзначення Дня пам’яті, примирення та 

Перемоги над нацизмом у Європі

Список підприємств державного значення:

1. ПАТ МК «Запоріжсталь»;
2. ПАТ «Дніпроспецсталь»;
3. ПАТ «ЗТЗ»;
4. КП «Запорізький титано-магніЄвий комбінат»;
5. ПАТ «Запоріжкокс»; /
6. ПАТ «Запоріжвогнетрив»;/
7. ЗАЗ «ЗАЗ»; '
8. Запорізький регіон «Придніпровська залізниця»;
9. «Запоріжобленерго»;
10. Запорізька атомна станція»;
11. AT «Мотор-січ»;
12. ДП ЗМКБ «Прогрес» імені академіка Івченка;
13. концерн «Запоріжабразив»;
14.-ВАТ «Запоріжвогнетрив»;
15. ВАТ «Запорізький електровозорементний завод»;
16. ДП «Бердянський морський торговельний порт»;
17. ВАТ «Запорізький завод ферросплавів»;
18. ДП «Кремнійполімер»;
19. ВАТ «Запорізький завод високовольтної апаратури»;
20. ВАТ «Запорізький завод «Перетворівач»;
21. ВАТ «Південдизельмащ» м. Токмак;
22. ВАТ «Мелітопольпродмаш»;
23. ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «Міг- 

ремонт».



Проект
Додаток №  2  д о  Положення про проведення 
телевізійного марафону «Пам'ять» 
з нагоди відзначення Дня пам'яті, 
примирення та Перемоги над нацизмом у  Європі

ЗВІТ
про використання коштів у  2017 році*

(найменування громадської організації)

№
з/
п

Категорія ветерана

/

КІЛЬКІСТЬ 
' осіб , ЯКІ 

отримали 
допомогу

Сума,

грн

Середній
розмір

допомоги

1 Інваліди війни, всього '

в тому числі із зони АТО

2 Учасники бойових дій , всього

в тому числі У БД із зони АТО

3 Сім’ї  загиблих (померлих) інвалідів 
війни та ветеранів війни, визнаних за  
життя інвалідами, всього

в тому числі сім ’ї  загиблих воїнів в зоні 
АТО

S ч
" ч ...

4 Учасники війни (працівники тилу), 
колишні в’язні концтаборів, гетто, 
насильно вивезені на примусові роботи

5 Діти війни

6 Послуги банку

7 Залишок невикористаних благодійних 
коштів

X X

В сього

Керівник організації ______________
(підпис)

Бухгалтер ______________
(підпис)

(Печатка)

* Рада Запорізької обласної організації ветеранів України повідомляє, що 
благодійні кошти, перераховані на Ваш розрахунковий рахунок після проведення 
телемарафону «Пам’ять», необхідно використати виключно на надання адресної грош ової 
допомоги ветеранам війни та їх  сім’ям, які мають відповідний статус згідно з Законом  
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального захисту», особам , які 
відносяться д о  жертв нацистських переслідувань, дітям війни, учасникам 
Антитерористичної операції на сході країни.

Просимо звіт про використання коштів надати до  15 грудня 2017 року.

(П .І.Б.)

(П .І.Б.)
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