
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
21.09.2015                                Ужгород                                        № 370 
 
 
Про відзначення Міжнародного дня  
людей похилого віку та Дня ветерана  
 
 
               Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” та розпорядження  голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації № 302 07.09.2015 , з метою забезпечення проведення в місті 
Міжнародного дня людей похилого віку і Дня ветерана та здійснення заходів 
щодо посилення соціального захисту ветеранів і громадян похилого віку: 
 
                  1. Затвердити план заходів по відзначенню Міжнародного дня 
людей похилого віку та Дня ветерана згідно з додатком 1. 

2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити  фінансування 
заходів у межах коштів, передбачених бюджетом міста згідно з додатком 2.  

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко 
А.А.), управлінню Пенсійного фонду України у м. Ужгороді (Сухар Г.М.), 
відділу охорони здоров’я (Столярова І.М.), Ужгородському міському 
територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) (Юсковець Г.В) забезпечити виконання заходів. 
               4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 
міського голови відповідно до функціональних повноважень.  
 

 
 
 

Міський голова                                                                                В. Погорелов   
                                                               
 

 
 

 
 
 



  Додаток 1 
                                                                         до розпорядження міського голови 
                                                                          21.09.2015 № 370 

 
 
 

Заходи  
з нагоди відзначення Міжнародного 

дня людей похилого віку та Дня ветерана  
 
 

1.Провести зустрічі керівників підприємств, установ та організацій 
міста з колишніми працівниками – ветеранами війни та праці.  

 
                                                         Управління праці та соціального  
                                                         захисту населення, управління  
                                                         Пенсійного фонду України у  
                                                         м.Ужгороді 
                                                         до 1 жовтня 2015 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 2015 року. 
 

3. Надати 27 ветеранам, з числа малозабезпечених мешканців міста 
(в тому числі 20 осіб з числа членів громадських організацій), грошову 
допомогу у розмірі 150 гривень кожному. 
                                                          
                                                         Управління праці та соціального  
                                                          захисту населення 
                                                          до 1 жовтня 2015 року 
 

4. Організувати мистецьку виставку, концерт творчих колективів 
міста та святковий обід в Ужгородському міському територіальному центрі 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), за участю 
керівників підприємств, організацій, благодійних фондів, доброчинців. 

 
Управління праці та соціального захисту  
населення, управління Пенсійного фонду  
України у м.Ужгороді, Ужгородський  
міський територіальний центр соціального  
обслуговування (надання соціальних послуг) 
1 жовтня 2015 року. 

 



 
 

5. Вживати заходів щодо поліпшення медичного та 
медикаментозного забезпечення ветеранів усіх категорій та вдів ветеранів. 

   
  Відділ охорони здоров’я 
  постійно. 

 
6. Провести роботу із підвищення рівня інформованості населення 

щодо роз’яснення діючого пенсійного законодавства, змісту та соціальної 
спрямованості урядових рішень з питань пенсійного та соціального 
забезпечення.  

  
 Управління праці та соціального захисту  
  населення, управління Пенсійного фонду  
  України у м. Ужгороді,   
  постійно. 

 
7. Підготувати матеріали для газети “Ужгород”   стосовно 

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

   
 Головний редактор газети «Ужгород»  

 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                          Д. Геворкян 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         Додаток 2 
                                                                         до розпорядження міського голови 
                                                                          21.09.2015  № 370  

 
 
 
 
 

КОШТОРИС 
із надання допомоги малозабезпеченим особам, 

 з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку  
та Дня ветерана 

 
 
 

Грошова допомога                                                 4050,00  грн. 
 
 

__________________   
                                                                               Всього:  4050,00   грн. 

 
 
 
 
 
 

 
Керуючий справами виконкому                                            Д. Геворкян  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
С П И С О К 

малозабезпечених мешканців міста для отримання грошової допомоги,  
з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку  

та Дня ветерана в 2015 році 
 

 
Прізвище, ім’я та по батькові Адреса Сума 

(грн.) 
Абдумананова Людмила Іллінічна *** 150,00 
Бігун Федір Павлович *** 150,00 
Буракова Євгенія Олександрівна ***     150,00 
Вакаров Василь Степанович *** 150,00 
Варфаломеєва Ада Іванівна *** 150,00 
Васільєва Любов Мойсеївна *** 150,00 
Вязовська Ганна Василівна *** 150,00 
Грігаш  Верона Василівна *** 150,00 
Гудманян Грант Амазович *** 150,00 
Домбровська Ольга Антонівна *** 150,00 
Зейкан Стефанія Михайлівна *** 150,00 
Земляна Марія Миколаївна *** 150,00 
Коваленко Галина Миколаївна *** 150,00 
Ляхова Анастасія Михайлівна *** 150,00 
Мага Ірина Іванівна *** 150,00 
Меленевська Марія Василівна *** 150,00 
Половкіна Ібоя Іштванівна *** 150,00 
Пругло Валентина Григорівна *** 150,00 
Сабініна Зінаіда Прокопівна *** 150,00 
Сигнаєвський Валентин 
Миколайович 

*** 150,00 

Сичова Марія Василівна *** 150,00 
Соколова Лідія Леонідівна *** 150,00 
Торохова Інна Федорівна *** 150,00 
Туркова Леуза Петрівна *** 150,00 
Шкіря Софія Юріївна *** 150,00 
Шніцар Володимир Григорович *** 150,00 
Якименко Марія Петрівна *** 150,00 
ВСЬОГО:  4050,00 
 
 
 
Начальник управління праці та 
соціального захисту населення                                                      А. Сушко 
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