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УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від «/Л  » 2016р.
м.Жмеринка

Про відзначення в місті Міжнародного дня 
людей похилого віку

У зв’язку з відзначенням 1 жовтня 2015 року Міжнародного дня людей 
похилого віку, керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”:

1. Утворити оргкомітет з підготовки та відзначення в місті Дня людей 
похилого віку та затвердити його склад (додається).

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в місті Дня людей 
похилого віку (додається).

3. Керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, 
установ міста:

3.1. Забезпечити виконання даних заходів, зосередивши головну увагу на 
вирішенні проблем людей похилого віку.

2.2. Про проведену роботу Інформувати управління праці та соціального 
захисту населення міської ради до 25.09.16р.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 
міського голови.

Міський голо А.Кушнір



Затверджено
розпорядженням міського голови 

від № ЛҐУ~уо

ПЛАН ЗАХОДІВ

по підготовці та відзначенню в місті Дня людей похилого віку

1 .Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання 
пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян для надання їм 
соціально-побутової та інших видів допомог.

Вересень 2016 р. КЗ «Територіальний центр
соціального обслуговування»

2. Надіслати листи на підприємства міста, установи, організації всіх форм 
власності, релігійних конфесій, фізичних та юридичних осіб з метою 
привернення їх уваги до проблем людей похилого віку та надання їм 
матеріальної та інших видів допомоги.

До 01.10.2016р. КЗ «Територіальний центр
соціального обслуговування»

3. Надати матеріальну та натуральну допомогу малозабезпеченим 
пенсіонерам за рахунок коштів з різних джерел фінансування.

Вересень 2016р. Управління праці та соціального
захисту населення 
(відділ персоніфікованого обліку) 
Територіальний центр

4. Проводити консультативно - роз'яснювальну роботу серед громадян 
похилого віку шодо їх соціального захисту, зокрема з питання призначення 
субсидії по оплаті за житлово-комунальні послуги та компенсації додаткових 
витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвишення цін і тарифів на 
послуги.

Постійно Управління праці та соціального
захисту населення

5. Проводити роботу для забезпечення інвалідів та ветеранів, які 
перебувають на черзі в управлінні засобами пересування, іншими протезно- 
ортопедичними виробами та санаторно-курортними путівками.

Постійно Управління праці та соціального
захисту населення



(відділ персоніфікованого обліку)

6.Проводити відшкодування коштів, по мірі їх поступлення,
підприємствам-надавачам житлово-комунальних послуг за надані ветеранам 
пільги передбачені чинним законодавством.

Постійно Управління праці та соціального
захисту населення

7. Активізувати роботу пункту збору речей бувших у вжитку.
Вересень 2016р. КЗ «Територіальний центр

соціального обслуговування»

8. Надати одиноким пенсіонерам, які перебувають на обслуговуванні 
територіального центру допомогу в заготівлі овочів на зимовий період.

Вересень 2016 р. КЗ «Територіальний центр
соціального обслуговування»

9. Провести нараду з соціальними працівниками по питанню проведення 
Дня людей похилого віку.

Вересень 2016р Директор КЗ «Територіального
центру соціального обслуговування»

10. Провести в шкільних навчальних закладах освітньо-виховні години з 
метою шанобливого і гуманного ставлення учнівської молоді до громадян 
похилого віку.

Вересень 2016р. Міське управління освіти

11 .Забезпечити в Міжнародний день людей похилого віку обов”язкове 
відвідування соцпрацівниками одиноких громадян, шо перебувають на 
обслуговуванні надомного відділеня терцентру.

01.10.2016р. КЗ «Територіальний центр
соціального обслуговування»

12.Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації бойових і 
трудових подвигів та звершень людей старшого покоління.

Вересень 2016р. ЗМІ міста

Перший заступник 
міського голови О.Півнюк



Затверджено
Розпорядженням міського голови 
від 2о 16р.

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення в місті 

заходів до Дня людей похилого віку

Півнюк Олександр Васильович перший заступник міського 
голови

Безверхній Валерій Михайлович начальник управління 
праці та соціального захисту 
населення Жмеринської міської ради

Сьомаш Світлана Василівна начальник управління освіти 
Жмеринської міської ради

Сіроштан Микола Миколайович

Попік Ірина Анатоліївна

- директор КЗ Жмеринської міської 
ради «Територіальний центр 
соціального обслуговування»

начальник організаційного 
відділу

О.Півнюк


