
     
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної  
державної адміністрації  
 
 
13.09.2018                № 492 

 
 

ПЛАН  
обласних заходів щодо відзначення Міжнародного дня  

громадян похилого віку та Дня ветерана у 2018 році 
 
 

1. Забезпечити: 
 

1) підготовку місцевих заходів до відзначення Міжнародного дня 
громадян похилого віку та Дня ветерана в районах, містах області; 
 

До 01 жовтня  2018 року  Райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 
 

2) проведення консультативно-роз’яснювальної роботи серед громадян 
похилого віку, ветеранів війни і праці з питань пенсійного забезпечення, 
соціального захисту та соціального обслуговування, державної соціальної 
допомоги, пільг, субсидій тощо; 
 

Вересень-жовтень  2018 року Райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 
 

3) підготовку до зими комунальних установ та закладів соціального 
захисту та стаціонарних відділень територіальних центрів (установ та закладів, 
в яких перебувають особи похилого віку, ветерани війни та праці). 

 
Вересень-жовтень 2018 року Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 
 

2. Організувати: 
  
 1) відзначення та вшанування ветеранів і пенсіонерів у районах та містах 
області, проведення урочистих засідань, святкових обідів, концертів, днів 
«відкритих дверей» в установах та закладах соціального захисту та 
обслуговування населення, закладах системи освіти, закладах охорони 
здоров’я; 
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До 01 жовтня  2018 року Департамент соціального захисту            
населення облдержадміністрації, 
Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, Департамент 
освіти і науки облдержадміністрації, 
Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації,  
Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 
 

2) виставки плакатів, фотоматеріалів, документів та архівних матеріалів і 
книг, присвячених трудовим досягненням та ратним подвигам ветеранів, творчі 
зустрічі в бібліотеках і музеях з ветеранами війни та праці; 

 
До 01 жовтня 2018 року Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 
 

3) проведення у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 
навчальних закладах зустрічей з ветеранами війни, праці, військової служби, 
правоохоронних органів та представниками громадських організацій ветеранів. 
 

Вересень-жовтень 2018 року Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 
 

3. Продовжити проведення медичних оглядів ветеранів. Особливу увагу 
приділити жителям віддалених районів сільської місцевості, самотнім 
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, які мають труднощі у 
безпосередньому відвідуванні закладів охорони здоров’я. 
 

Вересень - жовтень  
2018 року   

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад  міст обласного 
значення 
 

4. Підготувати клопотання щодо нагородження активістів ветеранського 
руху та працівників закладів і установ соціального захисту відзнаками обласної 
державної адміністрації та обласної ради. 
 

Вересень 2018 року Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 
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5. Сприяти висвітленню та привітанню у засобах масової інформації 
трудових подвигів ветеранів та заходів з нагоди Міжнародного дня громадян 
похилого віку та Дня ветерана.  

 
До 01 жовтня 2018 року Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 
 

6. Провести урочисте зібрання ветеранів області з нагоди Міжнародного 
дня громадян похилого віку та Дня ветерана в Запорізькому академічному 
обласному українському музично-драматичному театрі ім. В.Г. Магара. 
 

26 вересня 2018 року Департамент соціального захисту            
населення облдержадміністрації, 
Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад міст обласного 
значення 
 

7. Забезпечити своєчасну виплату адресної матеріальної допомоги до 
Міжнародного дня громадян похилого віку особам, яким виповнилося 90 років і 
більше за станом  на 01 жовтня включно в розмірі 300 грн. кожному, на 
виконання обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, 
дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що 
перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям»                            
на 2015 – 2019 роки.  
 

Вересень – жовтень 2018 року Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 
 

 
 
 
 
 
Керівник апарату    З. БОЙКО 
 
 
 


