
« ЗАТВЕРДЖЕНО»
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« Лі » 2020 р.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

РОБОТИ РАДИ ВЕТЕРАНІВ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ДМИТРА МОТОРНОГО

на 2021 рік

ГАСЛО РАДИ ВЕТЕРАНІВ : «ПЕНСІОНЕР - НЕ ВИРОК, А 
НОВА МОЖЛИВІСТЬ СА МОРЕАЛІЗА ЦІЇ ТА ОСНОВНИЙ 

РЕСУРС В УНІВЕРСИТЕТІ, ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ
СПАДКОЄМНІСТЬ ПОКОЛІНЬ».

№
п/
п

ЗА Х О Д И термін
проведення

В ІД П О В ІД А Л Ь Н И Й Примітка

1 Провести облік та систематизацію 
за підрозділами та кафедрами 

ветеранів -  пенсіонерів ТДАТУ

грудень

2020 р.

Петров В.В. 

Ємець І,А.

2 Коригування списків ветеранів- 
пенсіонерів станом на
01.01.2021р.

Складання списків ветеранів -  
ювілярів 2021 року.

Грудень

2020 р

Ємець І.А

В ід п о в ід ал ьн і на 
ф аку льтетах  та  в 

п ідрозд ілах

3

Розширене засідання Ради 
ветеранів ТДАТУ із 
запрошенням профспілкових 
групоргів кафедр та підрозділів 
університету з порядком денним:

- затвердження звіту голови ради

лютий

2021 р.

Петров В.В.

Члени Ради 
ветеранів ТДАТУ

В ід п о в ід ал ьн і на 
ф ак у льтетах  та  в

П ід час 
н еобх ідності 
о п ерати вн ого  

р іш ен н я 
терм ін ови х

питань-
п озачергове



ветеранів про роботу за рік,

-складання плану роботи 
підрозділів університету 3 
непрацюючими ветеранами на 
2021 рік,

- затвердження нового 
складу Ради ветеранів 
ТДАТУ

засідан н я.

4 Пролонгувати Договір із 
ректоратом вузу та 
профспілковим комітетом який 
передбачатиме фінансування 
спільних заходів та програм: - 
пестування ветеранів ювілярів 
на 70,75,80,85,90 річчя,

-фінансування святкових заходів 
та екскурсій

січень

2021 р.

Петров В.В. 

Петрова Л.О.

Ч лени  Ради 
ветеран ів  Т Д А Т У

В ід п о в ід ал ьн і на 
ф аку льтетах  та в 

п ідр о зд ілах

5 Провести передплату на 
періодичні видання: «Ветеран 
України» та « Надія» для 
ветеранів ТДАТУ на 2021 рік.

Листопад

2020р

Петров В.В, 

Ємець І.А.

6 Вирішити питання із ректором 
університету про надання 
приміщення Раді ветеранів для 
постійної роботи, проведення 
зустрічей, засідань Ради, 
творчих вечорів « За чашкою 
чаю», спілкування за 
інтересами.

На протязі 
року.

Петров В.В.

Петрова Л.О.

В ід п о в ід ал ьн і на 
ф аку льтетах  та  в 

п ідрозд ілах

7 Продовжити чергування членів 
Ради у наданому приміщенні 
університету

відповідно
графіку

Чижикова О.Г.

Члени Ради 
ветеранів

8 Забезпечити систематичне 
поповнення САЙТУ « Ветеран 
Університету» інформаційними 
матеріалами.

постійно 
2021 рік

Петров В.В. 
Білоцька О.М. 
Петрова Л.О.

9 Продовжити ініціювання 
відображення ветеранської 
діяльності на сторінках

протягом
року

Сушко О.В. 

Петрова Л.О.



університетської газети , міських 
та республіканських ЗМІ.

10. Продовжити роботу 
консультаційного пункту 
спеціалістів для надання 
роз’яснень членам організації 
ветеранів ТДАТУ із соціальних 
та життєво важливих питань

Щ ом ісячн о

2021р.

Житлово -  
побутова комісія

Малюта С.І.

1 1 Внесення пропозицій щодо 
присвоєння звання « Ветеран 
У ніверситету»,почесних 
дипломів: - - Заслужений 
викладач

- Заслужений науковий 
співробітник

- Заслужений працівник

протягом
року

Петров В.В.

Ємець І. А.

Профспілки

Адміністрація
ТДАТУ

12 Підготувати пропозиції щодо 
проведення та здійснити заходи з 
нагоди: - Міжнародного жіночого 
Дня та Дня матері,

-до Дня захисника Вітчизни ,

- до Дня людей похилого віку,

- до Міжнародного дня людей з 
інвалідністю,

- Нового року та Різдва 
Христового,

- вітання ветеранів із ювілейними 
датами народження , тощо

Відповідно
ДО

календаря

Культ-масова
комісія

Петров В.В.

Петрова Л.О.

Члени Ради 
ветеранів

13 Продовжити серед ветеранів 
ТДАТУ проведення шахматно -  
шахових турнирів,

- «Дня здоров’я» ветерана,
- Спартакіади ветеранів

« Спортивне довголіття»

протягом
року

Культ-масова
комісія

Беляк П.О.

Малюта С.І.

14 Здійснювати вітання ветеранів -  
ювілярів на сторінках місцевої 
газети «Новий день» та 
радіогазети в університеті

Щ ом ісячн о  

2021 р .

Сушко О.В. 

Петрова Л.О.



15 Організувати для пенсіонерів - 
ветеранів ТДАТУ курси 
навчання роботі на комп’ютері 
«ІНТЕРНЕТ ДОВГОЛІТТЯ»,

протягом
року

2021р.
Сушко О.В.

16 Надання допомоги та співдії у 
вирішенні соціальних питань 
ветеранів у побуті, лікуванні, 
забезпеченні с/г продуктами, та 
таке інше.

протягом
року

2021 р.

Петров В.В. 

Петрова Л.О.

Ємець І.А. 

Славова Г.Х.

1 7 Проведення спільних заходів 
разом Із ректоратом та 
профспілковим комітетом ТДАТУ 
до ювілейних та святкових дат.

постійно Культ-масова
комісія

Петрова Л.О.

18 Приймати участь у засіданнях 
клубу « КЛІО»

Постійно Петров В.В. 

Петрова Л.О.

Члени Ради 
ветеранів.

19 Проведення підсумкової 
конференції членів організації 
ветеранів ТДАТУ

грудень
2021р.

Петров В.В. 

Ємець І.А.

20 Провести облік та систематизацію 
за підрозділами та кафедрами 

ветеранів -  пенсіонерів ТДАТУ

грудень

2021 р.

Петров В.В. 

Ємець І.А.

21 Організація подорожі ветеранів- 
пенсіонерів ТДАТУ по рубежах 
лінії« ВОТАН» з нагоди 
визволення міста від н-ф 
загарбників,

Жовтень- Петров В.В.

Культ-масова
комісія

- Оглядова екскурсія 
ветеранів навкруги о. 
Хортиця м. Запоріжжя,

- Оглядова екскурсія -  
меморіал пам’яті загиблих 
ДСВ у с. Чапаєвка 
Токмацького району.

Травень

червень

22 Організація шефської роботи 
серед студентів ТДАТУ за

Постійно Петрова Л.О.



викладачам у роки ДСВ .

23 Організація волонтерської роботи 
«ветеран -  ветерану», «ветеран -  
студенту», « студент -  ветерану» 
із висвітленням на сторінках ЗМІ

протягом
року

Глєбова Ї.О. 

Малюта С.І,

24 Проведення військово -  
патріотичної роботи ветеранів із 
студентами ТДАТУ, коледжу 
ТДАТУ, за місцем проживання.

протягом
року

Біляк П.О.

Культ-масова
комісія

25 Організувати для ветеранів 
роботу секцій та клубів за 
інтересами: літературна вітальня, 
класичної музики та романсу, 
українського фольклору , клуб 
КЛЮ.

щомісячно Петрова Л.О.

Культ-масова
комісія

26 Затвердження планів роботи 
відповідальних на факультетах та- 
у підрозділах Ради ветеранів.

Звіти щодо проведеної роботи 
відповідальних на факультетах та 
у підрозділах за поточний рік.

щокварталь
но

Петров В.В.

в ід п о в ід ал ьн і на 
ф аку льтетах  та  у 

п ідр о зд ілах

П ід  час 
н еобх ідності 
оп ер ати вн о го  

р іш ення 
н еобх ідн и х  

питань- 
п озачергове  

засідан н я.

Голова Ради ветеранів ТДАТУ,

Віктор Петрої


