
Україна 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

 

Розпорядження 

 

від 17 вересня 2015 року        № 119 

м. Знам`янка 

 

 

Про відзначення в місті 

1 жовтня - Міжнародного дня людей 

похилого віку та Дня ветерана 

 

 На виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН від 14.12.1990 року № 45/106, 

постанови КМУ від 26.09.1997 року № 1066 «Про щорічне відзначення Міжнародного                     

дня громадян похилого віку», враховуючи доручення голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 27.07.2015 року № 418/01-32, заступника голови Кіровоградської 

обласної ради від 29.07.2015 року № 19-1482/2 «Про відзначення 25-ї річниці Міжнародного 

Дня людей похилого віку», листи Міністерства соціальної політики України від 21.08.2015 

року № 12666/0/14-15/014 «Про відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку», 

департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОДА від 03.09.2015 року         

№ 03-02/22/3903 «Про відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку», від 

07.09.2015 року № 03-03/22/3248 «Про участь у заходах з нагоди відзначення Міжнародного 

дня людей похилого віку», пропозиції Знам‟янської міської Організації ветеранів України від 

02.09.2015 року № 72, з метою належної організації проведення Міжнародного дня людей 

похилого віку та Дня ветерана в м. Знам'янці, керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”: 

 

1. Вирішення питань щодо підготовки та проведення 1 жовтня Міжнародного дня людей 

похилого віку та Дня ветерана доручити організаційному комітету, затвердивши його 

персональний склад згідно з додатком 1. 

2. Затвердити заходи щодо підготовки та відзначення в місті Міжнародного дня людей 

похилого віку та Дня ветерана згідно з додатком 2. 

3. Залучити до участі у відзначенні Міжнародного дня людей похилого віку та Дня 

ветерана депутатський корпус міської ради, підприємства, установи та організації 

міста всіх форм власності, громадські організації. 

4. Керівникам відділів і самостійних підрозділів міськвиконкому забезпечити виконання 

вищезазначених заходів, про результати роботи інформувати управління соціального 

захисту населення Знам'янського міськвиконкому до 02.10.2015 року. 

5. Управлінню соціального захисту населення Знам‟янського міськвиконкому 

(начальник Волошина А.М.) інформувати про виконання міських заходів департамент 

соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації                          

до 05.10.2015 року. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова      Крижановський І.Б. 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови   

від 17.09.2015 р. № 119 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті 

 1 жовтня - Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана  
 

 

Голова оргкомітету: 

 

Меренкова       - керуюча справами (секретар)  

Лілія Іванівна     міськвиконкому 

 

Заступник голови оргкомітету: 

 

Волошина           - начальник управління соціального захисту 

Алла Миколаївна     населення Знам‟янського міськвиконкому 

 

Члени оргкомітету: 

 

Адамович 

Надія Анатоліївна     - секретар Знам‟янської міської ради 

 

Бабаєва      - начальник відділу культури та туризму  

Світлана Миколаївна    міськвиконкому 

 

Бабійчук      - голова Ради Знам„янської міської  

Ганна Олексіївна      організації ветеранів України (за згодою) 

 

Зайченко      - начальник організаційного відділу  

Олена Анатоліївна     міськвиконкому 

 

Колєнченко      - головний редактора газети „Знам‟янські   

Надія Іванівна      вісті” 

 

Костікова      - директор територіального центру  

Тетяна Миколаївна      соціального обслуговування (надання  

соціальних послуг) м. Знам„янка 

 

Котинська      - голова міської організації Товариства 

Тетяна Степанівна     Червоного Хреста України (за згодою) 

 

Ганська      - начальник відділу по  обслуговуванню 

Олена Олександрівна     ветеранів та інвалідів УСЗН 

 

Грекова      - начальник відділу освіти міськвиконкому 

Людмила Анатоліївна 

 

Суслов      - начальник управління Пенсійного 

Леонід Григорович     фонду України в м. Знам'янці та  

       Знам'янському районі  

 

Усаченко                      - секретар Знам‟янської міської 

Інна Анатоліївна                 Спілки підприємців міста (за згодою) 

Секретар виконкому                                  Л.Меренкова 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови   

від 17.09.2015 р. № 119 

 

 

Заходи  

щодо  підготовки та відзначення в місті у 2015 році  

1 жовтня – Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана  

 
 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавці  Примітки 

1 Провести засідання організаційного комітету 14.09.2015 р. 

17.09.2015 р. 

28.09.2015 р. 

Меренкова Л.І.  

2 Забезпечити висвітлення на сторінках міської 

газети "Знам'янські вісті" та на web-сайтах 

інформації про бойові та трудові подвиги 

ветеранів, а також хід підготовки та 

відзначення в місті у 2015 році 1 жовтня - 

Міжнародного дня людей похилого віку та 

Дня ветерана 

до 

01.10.2015 р. 

Колєнченко Н.І., 

Волошина А.М., 

Костікова Т.М., 

Грекова Л.А., 

Зайченко В.В., 

Бабійчук Г.О. 

 

3 Спільно з ветеранськими організаціями міста 

обстежити матеріально-побутові умови 

проживання потребуючих ветеранів, 

пенсіонерів, в тому числі прикутих до ліжка 

хворих з метою надання їм необхідної 

допомоги (у разі виявлення таких громадян).  

Активізувати роботу волонтерських загонів 

щодо надання допомоги людям похилого 

віку. 

постійно Костікова Т.М., 

Волошина А.М., 

Грекова Л.А., 

Бабійчук Г.О., 

Котинська Т.С. 

 

 

4 Раді Знам„янської міської організації 

ветеранів України спільно з ветеранськими 

організаціями міста порушити клопотання 

щодо нагородження ветеранів з числа 

ветеранського активу відомчими та 

місцевими відзнаками 

до 

18.09.2015 р. 

Меренкова Л.І., 

Зайченко О.А.,  

Тесленко К.В., 

Бабійчук Г.О. 

 

5 Направити листи – звернення керівникам 

підприємств, установ, організацій міста щодо 

організації вшанування ветеранів, проведення 

урочистих зборів до Міжнародного дня 

людей похилого віку та Дня ветерана у 

трудових колективах, надання їм посильної 

допомоги 

до  

18.09.2015 р. 

Волошина А.М., 

Зайченко О.А., 

Бабійчук Г.О. 

 

 

6 Залучити депутатський корпус міської ради 

для надання вагомої допомоги людям 

похилого віку і потребуючим ветеранам міста 

вересень 

2015 року 

Адамович Н.А., 

Меренкова Л.І.., 

Волошина А.М., 

Бабійчук Г.О. 

 

7 

 

 

 

Провести для ветеранів міста дні відкритих 

дверей в усіх структурних підрозділах органів 

виконавчої влади, про що заздалегідь 

проінформувати населення через засоби 

масової інформації 

01.10.2015 р. Меренкова Л.І., 

Волошина А.М., 

Костікова Т.М., 

Суслов Л.Г. 

 

8 Провести огляд музеїв, музейних кімнат, 

куточків бойових і трудових ратних подвигів 

ветеранів - знам‟янчан 

до 

01.10.2015 р. 

Грекова Л.А.,  

Бабійчук Г.О. 
 



9 Провести у навчальних закладах міста 

виховні години, години спілкування, 

семінари, лекції, зустрічі та інші заходи, 

спрямовані на виховання поваги у молоді до 

людей старшого покоління 

протягом 

вересня  

2015 року 

Грекова Л.А., 

директори шкіл, 

ПТУ – 12, 

профтехліцею № 3, 

Бабійчук Г.О.  

 

10 Організувати та провести у бібліотеках та 

краєзнавчому музеї міста виставки творів 

мистецтв, фотоматеріалів, документів, 

архівних матеріалів, книжкових видань, 

засідання за "круглим столом", бесіди, вечори 

спогадів, присвячені трудовим досягненням 

та бойовим подвигам ветеранів війни, праці 

та військової служби 

протягом 

вересня 

2015 року 

Бабаєва С.М., 

Кулик Т.С., 

Бабійчук Г.О. 

 

11 Забезпечити неухильне виконання плану 

заходів обласної акції  «Зірка пам‟яті» 

постійно Волошина А.М., 

Костікова Т.М., 

Грекова Л.А., 

Бабійчук Г.О. 

 

12 Забезпечити першочергове призначення і 

виплату субсидій на житлово-комунальні 

послуги та пільг для придбання скрапленого 

газу, твердого палива ветеранам 

до кінця 

2015 року 

Волошина А.М., 

Костюкевич Л.В. 
 

13 Забезпечити своєчасну виплату компенсацій 

інвалідам війни на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобілів і на транспортне 

обслуговування, за невикористане санаторно-

курортне лікування 

до кінця 

2015 року 

Волошина А.М., 

Ганська О.О., 

Білоградова Н.С. 

 

 

14 Продовжити роботу по забезпеченню людей 

похилого віку та інвалідів засобами 

пересування, реабілітації та санаторно-

курортним лікуванням  

до кінця 

2015 року 

Волошина А.М., 

Ганська О.О., 

Білоградова Н.С., 

Костікова Т.М. 

 

15 Забезпечити потребуючих самотніх ветеранів, 

які обслуговуються територіальними 

центром, твердим паливом, овочами на 

зимовий період 

вересень – 

листопад 

2015 року 

Костікова Т.М.  

16 Відкрити при терцентрі кімнату 

психологічного розвантаження та тренажерну 

кімнату 

01.10.2015 р. 

о 12
00

 год. 

 

Костікова Т.М.  

17 

 

 

 

Забезпечити безперебійну роботу служби 

«соціальне таксі» для першочергового та 

безкоштовного обслуговування ветеранів 

війни 

постійно Костікова Т.М.  

18 Спільно з міською організацією Товариства 

Червоного Хреста України провести в 

освітніх закладах міста операцію «Три овочі» 

та вручити зібрані овочі найбільш нужденним 

ветеранам міста 

вересень –

листопад 

2015 року 

Грекова Л.А.,  

Котинська Т.С., 

Волошина А.М., 

Костікова Т.М. 

 

 

19 

 

 

 

 

Продовжити практику організації 

благодійних обідів потребуючим громадянам 

міста на базі територіального центру за 

допомогою благодійного фонду «Нове 

покоління»  

щосуботи 

протягом 

року 

Костікова Т.М.  

20 

 

 

 

Прийняти участь у виставці робіт  громадян 

похилого віку з числа підопічних терцентру в 

м. Києві (фотографії, картини, вишивка тощо) 

до 

01.10.2015 р. 

Костікова Т.М. 

 
 



21 Проводити консультативно-роз„яснювальну 

роботу серед людей похилого віку щодо їх 

пенсійного забезпечення та соціального 

захисту 

постійно Суслов Л.Г., 

Волошина А.М. 
 

22 Провести: 

 зустріч ветеранського активу з 

керівництвом міста (галявина 

«Ветеран»); 

 

 

 

 святкове розширене засідання клубу 

„Ветеран” (малий зал міського Палацу 

культури); 

 

 

 

 святкову концертну програму «Осіннє 

золото душі» для ветеранів міста 

(великий зал міського Палацу культури) 

 

24.09.2015 р. 

 о 12
00

 год. 

 

 

 
 
 

30.09.2015 р. 

о 12
00

 год. 
 

 
 

 

 
 

01.10.2015 р. 

о 14
00

 год. 

 

 

Крижановський І.Б., 

Меренкова Л.І., 

Адамович Н.А., 

Зайченко О.А., 

Бабаєва С.М., 

Костікова Т.М., 

Бабійчук Г.О.  

 

Крижановський І.Б., 

Меренкова Л.І., 

Адамович Н.А., 

Грекова Л.А., 

Бабаєва С.М., 

Бабійчук Г.О.  

 

Крижановський І.Б., 

Меренкова Л.І., 

Адамович Н.А., 

Зайченко О.А., 

Бабаєва С.М., 

Бабійчук Г.О.  

 

23 Організувати відвідування представниками 

міської ради, депутатами міської ради 

ветеранів - підопічних геріатричного 

відділення Знам‟янського 

психоневрологічного інтернату 

01.10.2015 р. 

о 9
00

 год. 

 

 

Крижановський І.Б., 

Адамович Н.А., 

Зайченко О.А., 

Кадацький В.І., 

Волошина А.М. 

 

24 Забезпечити координацію роботи з 

керівниками підприємств, організацій, 

установ по організації зустрічей колективу з 

ветеранами. 

Рекомендувати керівникам бюджетних 

установ провести святкові зустрічі по 

вшануванню ветеранів. 

з 25 вересня 

по 1 жовтня  

2015 року 

Меренкова Л.І., 

Грекова Л.А., 

Зайченко О.А., 

Волошина А.М., 

Костікова Т.М., 

Бабійчук Г.О., 

керівники 

підприємств, 

організацій, установ 

міста 

 

25 Про результати проведеної роботи щодо 

відзначення в місті у 2015 році 1 жовтня -  

Міжнародного дня людей похилого віку та 

Дня ветерана інформувати департамент 

соціального захисту населення 

Кіровоградської облдержадміністрації 

до 

05.10.2015 р. 

Волошина А.М.  

 

 

Секретар виконкому                                   Л.Меренкова 
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