УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
20. 09. 2017

Свалява

№

247

Про відзначення в районі Міжнародного дня
людей похилого віку і Дня ветерана

Відповідно до статті 2 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації 11.09.2017 № 467 „ Про відзначення в області Міжнародного дня
людей похилого віку та Дня ветерана” та з метою здійснення заходів щодо
посилення соціального захисту ветеранів і людей похилого віку:
1. Затвердити заходи щодо відзначення в районі Міжнародного дня
людей похилого віку і Дня ветерана, що додаються.
2.Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих
рад забезпечити виконання зазначених заходів, про що інформувати управління
соціального захисту населення райдержадміністрації до 15 жовтня 2017року.
3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
узагальнену інформацію про хід виконання зазначених заходів подати
райдержадміністрації та департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації до 20 жовтня 2017 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на першого заступника голови державної адміністрації Русина В. П.

Голова державної адміністрації

О. А. Дідович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
20.09.2017 № 247
ЗАХОДИ
щодо відзначення Міжнародного дня людей
похилого віку і Дня ветерана
1. З нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку та Дня
ветерана провести зустрічі
керівників
місцевих органів влади з
представниками органів місцевого самоврядування, громадських організацій
ветеранів та відвідати ветеранів – інвалідів за місцем їх проживання та громадян
похилого віку в стаціонарному відділенні для тимчасового проживання
одиноких громадян похилого віку.
Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
Свалявський
територіальний
центр
соціального обслуговування (надання
соціальних
послуг
спільно
з
громадськими організаціями інвалідів,
виконкоми місцевих рад
1 жовтня 2017 року
2. Організувати святкові концерти, вистави, лекції, тематичні вечори,
благодійні акції, спрямовані на конкретну допомогу ветеранам, пенсіонерам, у
першу чергу лежачим хворим та одиноким інвалідам, залучити до цих заходів
представників благодійних фондів, підприємств та конфесійних організацій,
ветеранські організацій тощо.
Управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації спільно
з громадськими організаціями інвалідів,
виконкоми місцевих рад
1 жовтня 2017 року

3. Провести роботу із залучення керівників підприємств, установ
і організацій, благодійних фондів, спонсорів до активної участі у наданні
допомоги громадянам похилого віку та ветеранам війни.
Управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації
та
виконкоми місцевих рад
Вересень-жовтень 2017 року
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4. Провести в загальноосвітніх навчальних закладах зустрічі з ветеранами війни,
праці, військової служби, представниками громадських організацій ветеранів.
Відділ освіти райдержадміністраціії
2 жовтня 2017 року
5. Обстежити матеріально-побутові умови проживання ветеранів,
у першу чергу одиноких громадян похилого віку, надати їм необхідну
допомогу, зокрема забезпечити твердим паливом та скрапленим газом,
медикаментами, продуктами харчування на зимовий період .
Управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації, спільно
з територіальним центром соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг), виконкоми місцевих рад
Вересень– жовтень 2017 року
6. Забезпечити виїзд працівників центральної районної лікарні у
віддалені населені пункти району з метою
медико-соціального
обслуговування інвалідів, поліпшення медичного та медикаментозного
забезпечення ветеранів усіх категорій.
Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад
Вересень –жовтень 2017року
7. Провести зустрічі керівників
лікувально-профілактичної
мережі
з представниками громадських організацій інвалідів для з’ясування поточних
проблем у лікуванні цієї категорії населення.
Відділ
охорони здоров’я райдержадміністрації , виконкоми місцевих рад
Вересень-жовтень 2017 року
8. Організувати в засобах масової інформації висвітлення заходів з відзначення в
районі Міжнародного дня людей похилого віку і Дня ветерана.
Управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації спільно
з редакцією районної газети „Вісті
Свалявщини”
Жовтень 2017 року

