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З А Х О Д И 
з відзначення в області Міжнародного дня громадян похилого віку 

 
1. Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання пен-

сіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян для надання їм со-
ціально-побутової допомоги вдома. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 

Жовтень 2020 року 

2. Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 

Протягом року 

3. Провести спільно з керівниками громадських організацій ветеранів 
необхідну роботу з метою залучення представників соціально-відповідального 
бізнесу, підприємств та організацій різних форм власності до вирішення 
нагальних питань людей похилого віку, з дотриманням протиепідемічних 
заходів. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Протягом року 

4. Організувати, з дотриманням протиепідемічних заходів, зустріч керів-
ництва області, представників релігійних конфесій, доброчинників з мешкан-
цями діючих інтернатних установ, ветеранами, які обслуговуються в терито-
ріальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 

Вересень-жовтень 2020 року 

5. Організувати зустрічі посадових осіб місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування з ветеранами війни, які прожи-
вають у будинках-інтернатах, а також тими, які перебувають на лікуванні у 
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госпіталях, лікарнях, стаціонарних відділеннях територіальних центрів, з 
дотриманням протиепідемічних заходів. 

Департаменти соціального захисту населен-
ня, охорони здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

До 01 жовтня 2020 року 

6. Організовувати роботу виїзних медичних бригад, денних стаціонарів 
обласних госпіталів у віддалені населені пункти, де відсутні заклади охорони 
здоров’я, з дотриманням протиепідемічних заходів. 

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

Протягом року 

7. Висвітлювати у регіональних засобах масової інформації шляхом 
трансляції у відповідних теле-радіопередачах інформацію про бойові і трудові 
подвиги та звершення людей старшого покоління. 

Департамент інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) 
рад 

Протягом року 

8. Забезпечити висвітлення заходів з проведення в області Міжнародного 
дня громадян похилого віку у засобах масової інформації. 

Департамент інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) 
рад 

Жовтень 2020 року 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


