
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
           28.03.2005                № 102 
 

 
План додаткових заходів  

щодо відзначення 60-річчя Перемоги  
у Великій Вітчизняній війні  1941-1945 років 

 
 

1. Забезпечити реалізацію заходів обласної програми соціального 
захисту ветеранів на 2005 рік, затвердженої рішенням обласної ради                  
від  29.12.2004 № 6. 
 
     Протягом року  Структурні підрозділи облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення, територіальні органи 
центральних органів виконавчої влади, 
обласна рада ветеранів  

 
2. Провести семінар-нараду з керівниками органів праці та 

соціального захисту населення, головами районних і міських рад ветеранів 
щодо посилення соціального захисту ветеранів  у ході підготовки та 
відзначення 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. 
 
     Березень 2005 року  Головне управління праці та соціального 

захисту населення  облдержадміністрації  
 

3.  Організувати внесення змін і доповнень до персоніфікованого 
банку даних ветеранів Великої Вітчизняної війни області. 
 
     Щодекадно до 9 травня   
     та щоквартально  
     протягом року  

Головне управління праці та соціального 
захисту населення облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
4. Здійснити  у ході проведення вахти Пам’яті  “60 років Перемоги – 

60 днів добра і тепла” додаткові обстеження соціального стану  учасників 
бойових дій, інвалідів війни, учасників війни – працівників тилу, виявити їх 
нагальні потреби. 
 
     Квітень 2005 року  Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 

обласного значення, обласна рада ветеранів  
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5. Провести додаткові медичні обстеження і диспансеризацію  

ветеранів війни. 
 
     Протягом року  
     (учасників бойових дій –  
     до травня 2005 року)  

Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми  міст обласного значення 

 
6. Забезпечити створення належних умов для лікування ветеранів 

війни в закладах охорони здоров’я, палатах для інвалідів Великої Вітчизняної 
війни. 
  
     Березень-квітень 
     2005 року  

Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми  міст обласного значення 

 
7. Забезпечити за результатами диспансеризації у першочерговому 

порядку госпіталізацію ветеранів війни у лікувально-профілактичних 
закладах області. 
 
     Протягом року  Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації   
 

8. Передбачити збільшення грошових витрат з місцевих бюджетів для 
забезпечення ветеранів війни  медикаментами. 
 
     Протягом року  
     (учасників бойових дій –  
     до 01.05.2005) 

Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 

 
9. Забезпечувати відповідно до законодавства безоплатне одержання 

ветеранами війни ліків за рецептами лікарів. 
 
     Протягом року  Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення  

 
10. Продовжити роботу щодо проведення в області Всеукраїнської акції 

“Зір” у частині офтальмологічного обстеження та організації належного 
лікування ветеранів війни. 
 
     Протягом року  Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
 

11. Забезпечити відповідно до діючого законодавства безоплатне 
зубопротезування ветеранів війни. 
 
     Протягом року  
     (учасникам бойових дій –  
     до 01.05.2005) 

Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення  
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12. Забезпечити у разі потреби ветеранів війни кардіостимуляторами, 

слуховими апаратами, ендопротезами суглобів, іншими імплантантами. 
 
     Протягом року  Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення  

 
13.  Забезпечити своєчасне проведення перерахунків і виплат пенсій 

ветеранам війни відповідно до діючого законодавства. 
 
     Протягом року  Головне  управління Пенсійного фонду 

України в Запорізькій області  
 

14. Надати фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів 
відповідно до обласної  Програми соціального захисту ветеранів  на 2005 рік, 
затвердженої рішенням сесії обласної ради від 29.12.2004 № 6. 
 
     ІІ квартал 2005 року Головне управління праці та соціального 

захисту населення, головне фінансове 
управління облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення  

 
15. Забезпечити у разі потреби обслуговування ветеранів війни у 

відділеннях соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-
соціальної реабілітації територіальних центрів соціального обслуговування 
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 
 
     Протягом року  Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 

обласного значення, головне управління 
праці та соціального захисту населення  
облдержадміністрації   

 
16. Забезпечити у повному обсязі потребу ветеранів війни по пільгах та 

субсидіях  на придбання твердого палива та скрапленого газу за рахунок 
субвенції з державного бюджету.   
 
     Протягом року 
     ІІ квартал 2005 року 

Головне управління праці та соціального 
захисту населення,   головне фінансове 
управління облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
17. Забезпечити участь делегації ветеранів війни Запорізької області у 

народному святкуванні 60-річчя Перемоги у м. Києві. 
 
     08.05.2005 – 09.05.2005 Організаційний відділ апарату, головне 

фінансове управління, управління у справах 
внутрішньої політики облдержадміністрації, 
обласна рада ветеранів  
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18. Забезпечити проведення народного святкування 60-річчя Перемоги 

у районах, містах, інших населених пунктах області (за окремими планами). 
 
     Квітень-травень 
     2005 року  

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми  міст 
обласного значення 

 
19. Організувати вручення ветеранам війни медалей “60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.”.  
 
     Протягом року  
  

Апарат облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми  міст 
обласного значення  

 
20. Забезпечити видання історико-публіцистичного та художнього 

альбому “Запорізька область в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 
років”. 
 
     До 29.04.2005   Управління у справах преси та інформації 

облдержадміністрації 
 

21. Провести конкурс серед засобів масової інформації на краще 
висвітлення ходу підготовки та відзначення 60-річчя Перемоги. 
 
     До 29.04.2005   Управління у справах преси та інформації 

облдержадміністрації   
 

22. Провести кінофестиваль військово-патріотичних фільмів, виставку 
фотографії до 60-річчя Перемоги. 
 
     Травень 2005 року  Управління облдержадміністрації: освіти і 

науки, культури   
 

23. Провести конкурс серед навчальних закладів області на кращі 
дослідницькі роботи з історії Великої Вітчизняної війни. 
 
     До 09.05.2005 Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
 
 
 
 
Керівник апарату  
облдержадміністрації        В.І. Левченко  

 
 


