УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 27.09.2011 №267рг
м. Красноармійськ

Про затвердження заходів з
підготовки та відзначення
Міжнародного Дня громадян
похилого віку та Дня ветерана
в м. Красноармійськ

З метою соціального захисту людей похилого віку, ветеранів війни та праці,
одиноких непрацездатних громадян та відзначення 1 жовтня Міжнародного Дня громадян
похилого віку та Дня ветерана, керуючись статтями 42, 59 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, -

1. Затвердити заходи щодо підготовки та відзначення Міжнародного Дня громадян
похилого віку та Дня ветерана у м. Красноармійськ (додаються).

2. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на управління
праці та соціального захисту населення міської ради (Бонзюх).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови
Балашова В.Ю.

В.о.міського голови

Г.О.Гаврильченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
27.09.2011 №267рг

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

ЗАХОДИ
з підготовки та відзначення Міжнародного
Дня громадян похилого віку та Дня ветеранів
в м. Красноармійськ
Зміст заходу
Термін
Відповідальні за
виконання
виконання
2
3
4
Обстежити матеріально–побутові
Вересень
Територіальний центр
умови проживання пенсіонерів,
2011 року
соціального
інвалідів, одиноких непрацездатних
обслуговування
громадян для надання їм соціально (надання соціальних
побутової , медико–соціальної та
послуг) міської ради
матеріальної допомоги.
Організувати зустріч в.о.міського
Вересень
Красноармійська
голови з представниками
2011 року
міська рада
громадських міських організацій.
Рада міської
організації ветеранів
війни та праці
Надати гуманітарну допомогу
Вересень
Красноармійська
ветеранам Великої Вітчизняної війни
2011 року
міська рада
у вигляді «Сухих пайків».
Управління праці та
соціального захисту
населення міської
ради
Організувати надання
Вересень
Територіальний центр
підприємствами міста допомоги
2011 року
соціального
громадянам похилого віку, які
обслуговування
знаходяться на обслуговуванні у
(надання соціальних
відділеннях територіального центру,
послуг) міської ради
у вигляді продуктових наборів,
Приватні підприємці
медикаментів, одягу.
Забезпечити твердим побутовим
Вересень –
Управління праці та
паливом та скрапленим балонним
жовтень
соціального захисту
газом для побутових потреб
2011 року
населення міської
пільговиків, які мають таке право
ради
відповідно до чинного законодавства
України.
Проведення святкового концерту
1 жовтня
Красноармійська
присвяченого Міжнародному Дню
2011 року
міська рада
громадян похилого віку та Дню
Управління праці та
ветерана.
соціального захисту
населення міської
ради
Територіальний центр
соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг) міської ради
2
3
4

7.

Провести благодійний святковий
обід для малозабезпечених громадян,
які знаходяться на обслуговуванні у
відділенні соціальної допомоги вдома
територіального центру.
8. Надати допомогу у проведенні
поточного ремонту будинків
одиноких громадян, які знаходяться
на обслуговуванні у відділенні
соціальної допомоги вдома
територіального центру.
9. Забезпечити безкоштовними
талонами до міської лазні 30
ветеранів війни.
10. Надати матеріальну допомогу
ветеранам та пенсіонерам, які
знаходяться на обслуговуванні у
відділенні соціальної допомоги вдома
територіального центру за рахунок
коштів з місцевого бюджету.
11. Оформити в міських бібліотеках
виставки літератури присвяченої
Дню громадян похилого віку та Дню
ветерана.
12. Забезпечити висвітлення в засобах
масової інформації заходів щодо
соціального захисту людей похилого
віку з нагоди відзначення
Міжнародного Дня громадян
похилого віку та Дня ветерана.

Керуючий справами
виконкому міської ради

1 жовтня
2011 року

Вересень жовтень
2011 року

Вересень
2011 року
Вересень
2011 року

Територіальний центр
соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг) міської ради
Територіальний центр
соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг) міської ради
Рада міської
організації ветеранів
війни та праці
Управління праці та
соціального захисту
населення міської
ради

Вересень жовтень
2011 року

Міська
централізована
бібліотечна система

Вересень
2011 року

Місцеві засоби
масової інформації.

Н.П. Ярова

Заходи підготовлено територіальним центром соціального обслуговування (надання
соціальних послуг міської ради
В.о.директора територіального центру

Т.І.Сенчіло

