
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІТОВСЬКОГО  РАЙОНУ    МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ                                       

Р І Ш Е Н Н Я (проект) 

___________                                   смт Воскресенське           № _____ 

 

Про затвердження Плану заходів у зв’язку  

з відзначенням 1 жовтня Міжнародного дня людей  

похилого віку та Дня ветерана  в населених пунктах  

Воскресенської селищної ради у 2021 році  

 

 

     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», У 

зв’язку з відзначенням щорічно 1 жовтня Міжнародного дня людей похилого 

віку та Дня ветерана, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 

26 вересня 1997 року N 1066 «Про щорічне відзначення Міжнародного дня 

громадян похилого віку» та Указом Президента України від 24 вересня 2004 року 

№ 1135/2004 «Про оголошення в Україні 2005 року Роком ветеранів», 

виконавчий комітет селищної ради 

        1. Затвердити план заходів   з підготовки та відзначення 1 жовтня 2021 року  

Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана в населених пунктах . 

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету селищної ради Людмилу МАНЖУЛУ. 

 

Секретар селищної ради                                                                 Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Затверджено  

                                                                                            рішенням виконавчого 

                                                                                            комітету Воскресенської 

                                                                                            селищної ради 

                                                                                             №             від 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення Міжнародного дня  людей похилого віку та Дня ветерана 

1 жовтня  2021  року в населених пунктах Воскресенської селищної ради 

 

№

пп 

Заходи Термін 

виконання  

Відповідальний виконавець 

1 Забезпечити виконання заходів 

Комплексної програми 

соціального захисту населення 

"Турбота" на 2021 рік, 

затвердженої рішенням 

Воскресенської селищної ради 

від 23 грудня 2020 року № 20, 

Комплексної програми 

соціального захисту населення 

«Турбота» та період до 2023 року 

включно, затвердженої рішенням 

Миколаївської обласної ради                                            

від 23 грудня 2020 року № 22 

Постійно 

  

Відділ соціального захисту 

населення 

2 Забезпечити своєчасне надання 

пільг, передбачених 

законодавством України  

Постійно  Відділ соціального захисту 

населення 

3 Проводити обстеження умов 

проживання  пенсіонерів, 

громадян похилого віку та 

надавати їм матеріально-

побутову допомогу   

2021 рік. Відділ соціального захисту 

населення   



4 Проводити зустрічі з ветеранами 

війни та праці , громадянами 

похилого віку з представниками 

виконавчої влади, соціальної 

сфери, охорони здоров`я   

Протягом 

2021 року 

 Відділ соціального захисту 

населення  

5 Проводити  консультативно-

роз`яснювальну роботу серед 

громадян похилого віку щодо їх 

пенсійного забезпечення і 

соціального захисту 

Протягом 

2021 року. 

Відділ соціального захисту 

населення  

6 В засобах масової інформації 

висвітлювати проблеми 

життєдіяльності громадян 

похилого віку та можливих 

шляхів їх розв’язання, питань  

діяльності    стосовно 

підвищення соціальної 

захищеності громадян похилого 

віку 

Протягом 

2021 року. 

  

 Відділ соціального захисту 

населення 

7 Надання допомоги у 

забезпеченні ветеранів війни та 

інвалідів  санаторно-курортним 

лікуванням та відпочинком. 

Протягом 

2021 року 

 Відділ соціального захисту 

населення 

8 Надання допомоги щодо 

забезпечення ветеранів війни 

пільговим  твердим паливом  та 

скрапленим газом . 

 Протягом 

2021 року 

Відділ соціального захисту 

населення  

  

9 Провести концерт до Дня людей 

похилого  віку в усіх населених 

пунктах Воскресенської 

територіальної громади 

1 жовтня 

2021 року 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

 



10 Провести в навчальних закладах 

тематичні освітньо виховні  

години з метою шанобливого і 

гуманного ставлення учнівської 

молоді до громадян похилого 

віку,  ветеранів війни та праці  

Постійно  Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

 

 

Начальник відділу  

соціального населення                                               Сергій ЗЯБКО 
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