
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
23.09.2019 Ужгород                                       №  391

   

   

 

Про відзначення Міжнародного дня  

людей похилого віку та Дня ветерана  

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації 17.09.2019 № 499 «Про відзначення в області Міжнародного дня 

людей похилого віку і Дня ветерана», з метою забезпечення та здійснення 

заходів щодо посилення соціального захисту ветеранів і громадян похилого 

віку: 

 

1. Затвердити план заходів з відзначення Міжнародного дня людей 

похилого віку та Дня ветерана, що додається. 

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) забезпечити 

фінансування заходів у межах коштів, передбачених бюджетом міста, згідно з 

додатком.  

3. Департаменту праці та соціального захисту населення (Біксей А.Б.), 

Ужгородському відділу обслуговування громадян управління обслуговування 

громадян головного управління  Пенсійного фонду України в Закарпатській 

області (Діус Н.І.), управлінню освіти (Мухомедьянова Н.Б.), управлінню 

охорони здоров’я (Решетар В.В.), Ужгородському міському територіальному 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту 

праці та соціального захисту населення (Юсковець Г.В.) забезпечити виконання 

зазначених заходів. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови О. Білака.  

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       Розпорядження міського голови 

 23.09.2019 № 391   

 

Заходи  

з нагоди відзначення в місті Міжнародного 

дня людей похилого віку та Дня ветерана  

 

1. Провести зустрічі керівників підприємств, установ та організацій міста 

з колишніми працівниками – ветеранами війни та праці.  

 

Департамент праці та соціального захисту 

населення, Ужгородський відділ 

обслуговування громадян управління 

обслуговування громадян головного 

управління Пенсійного фонду  

України в  Закарпатській області,   

до 1 жовтня 2019 року. 

 

2. Організувати зустрічі з ветеранами в усіх навчальних закладах міста та 

провести тематичні вечори з метою виховання молоді на кращих традиціях 

старшого покоління.  

Управління освіти 

вересень-жовтень 2019 року. 

 

3. Надати 20 ветеранам та пенсіонерам, із числа малозабезпечених 

мешканців міста - членів громадських організацій, грошову допомогу у розмірі 

500 гривень кожному. 

Департамент праці та соціального  

  захисту населення 

до 1 жовтня 2019 року 

 

4. Організувати мистецьку виставку, концерт творчих колективів міста та 

святковий обід в Ужгородському міському територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту праці та соціального 

захисту населення за участю керівників підприємств, організацій, благодійних 

фондів, доброчинців. 

 

Департамент праці та соціального захисту 

населення, Ужгородський відділ 

обслуговування громадян управління 

обслуговування громадян головного 

управління Пенсійного фонду  

України в  Закарпатській області,   

  



Ужгородський міський територіальний   

центр соціального обслуговування   

   (надання соціальних послуг) департаменту 

праці та соціального захисту населення 

1 жовтня 2019 року. 

 

5. Уживати заходів щодо поліпшення медичного та медикаментозного 

забезпечення ветеранів усіх категорій та вдів ветеранів. 

 

     Управління охорони здоров’я 

     постійно. 

 

6. Проводити роботу з підвищення рівня інформованості населення щодо 

роз’яснення діючого пенсійного законодавства, змісту та соціальної 

спрямованості урядових рішень з питань пенсійного та соціального 

забезпечення.  

   

    Департамент праці та соціального захисту  

населення, Ужгородський відділ 

обслуговування громадян управління 

обслуговування громадян головного 

управління Пенсійного фонду  

України в  Закарпатській області   

 

          постійно. 

 

7. Підготувати матеріали для газети “Ужгород” з висвітлення героїчного 

та трудового шляху ветеранів, пенсіонерів та їх заслуг перед Батьківщиною.  

   

    Редакція газети «Ужгород».  

                        _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

              Додаток  

                                                                         до розпорядження міського голови 

                                                                          23.09.2019 № 391 

 

 

 

 

 

КОШТОРИС 

із надання допомоги малозабезпеченим особам 

 з нагоди відзначення в місті Міжнародного дня людей похилого віку  

та Дня ветерана 

 

 

 

Грошова допомога                                                10000,00  грн. 

 

__________________   

Усього:         10000,00   грн. 

 

 

 

Заступник міського голови    Олександр БІЛАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


