
Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
№ 914 від 29.09.2014 
  
План
загальноміських заходів з підготовки та відзначення Дня ветерана і Міжнародного дня громадян похилого віку

№ з/п
Назва заходу
Дата та час проведення
Місце проведення
Відповідальні
1
Проведення благодійної акції «З любов’ю в серці» з метою надання допомоги людям похилого віку
До 01.10.2014р.
Загальноосвітні навчальні заклади Київського району міста
Калінін Ю.В.
Іщенко В.Н.
2
Проведення благодійних концертів, урочистих свят: «Духовні зв’язки поколінь», «Хай буде теплою осінь життя»
27.09.2014 р. –04.10.2014 р.
Загальноосвітні навчальні заклади міста,
очний шпиталь,
санаторій «Салют»,
КУ «Геріатричний дім милосердя імені Святого цілителя Пантелеймона»,
територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
ОБДЮТ «Тоніка», ОЦДЮТ «Зоресвіт»
Калінін Ю.В.
Омельчук Є.В.
Стоянов О.Л.
Александрочкін О.Ю.
Іщенко В.Н.
Китайська О.П.
3
Проведення уроків доброти, виховних годин, виставок дитячих малюнків, фотовиставок, концертів, конкурсів дитячих малюнків вихованцями позашкільних і дошкільних закладів, присвячених Міжнародному дню громадян похилого віку
29.09.2014 р. – 03.10.2014 р.
Загальноосвітні навчальні заклади міста
Калінін Ю.В.
Омельчук Є.В.
Стоянов О.Л.
Александрочкін О.Ю.
Іщенко В.Н.

4
Проведення в класах початкової школи родинних свят «Сімейний вогник», «Мої рідні дідусі та бабусі»
29.09.2014 р. – 02.10.2014 р. 
Загальноосвітні навчальні заклади міста

Калінін Ю.В.
Омельчук Є.В.
Стоянов О.Л.
Александрочкін О.Ю.
Іщенко В.Н.

5
Випуск стінної газети, 6організація літературної гостинної, зустрічей підопічних, бесід та лекцій на тему «Як додати життя до років та роки до життя», «Секрети довголіття»
29.09.2014 р. –03.10.2014 р.
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Китайська О.П.
6
Тиждень інсценованої казки «Казки наших бабусь»
29.09.2014 р. –03.10.2014 р.
Дошкільні заклади освіти Приморського району міста
Стоянов О.Л.
Іщенко В.Н.

7
Вшанування ветеранів соціальної сфери та закладів освіти з нагоди Міжнародного дня громадян похилого віку
29.09.2010р. –03.10.2014 р.
Заклади соціального захисту населення, 
загальноосвітні навчальні заклади
Китайська О.П.
Іщенко В.Н.
8
Конкурси дитячих малюнків в дошкільних та позашкільних навчальних закладах міста «Ми рівняємося на вас, наші любі дідусі й бабусі»
30.09.2014 р. – 03.10.2014 р.
Навчальні заклади міста
Іщенко В.Н.
9
Проведення науково-практичної конференції, присвяченої Дню ветерана та Міжнародному дню громадян похилого віку
30.09.2014 р.
11.00.
Культурно-діловий Центр медичних працівників 
(вул. Грецька, 20)
Шпак І.В.
Китайська О.П.
10
Організація тематичних виставок, годин спілкування, музичних ретро-вечорів, бесід-роздумів, музичних вечорів, бібліо-кафе на тему «Я до ніг прихилив би вам небо!», «Осінь нашого життя», «Які наші роки?»
01.10.2014 р. –
03.10.2014 р.
Бібліотеки міста
Маркова Т.Ю.
11
Організація святкового концерту з нагоди відзначення Дня ветерана та Міжнародного дня громадян похилого віку
01.10.2014 р.
15.00.
Обласна філармонія
Маркова Т.Ю.
Китайська О.П.
12
Урочисте відкриття «Університету третього покоління» на 2014-2015 навчальний рік
02.10.2014 р.
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Одеський літературний музей
Китайська О.П.
13
Організація зустрічей ветеранської громадськості, громадян похилого віку з представниками органів місцевого самоврядування, державної влади, органів соціального захисту з метою обговорення шляхів вдосконалення роботи з ветеранами
Жовтень

Калінін Ю.В.
Стоянов О.Л.
Александрочкін О.Ю.
Китайська О.П.
Одеська міська рада ветеранів 
Районні ради ветеранів війни та праці 
14
Організація благодійних та святкових обідів 
Жовтень 



Кафе, столові, ресторани
Калінін Ю.В.
Омельчук Є.В.
Стоянов О.Л.
Александрочкін О.Ю.
Китайська О.П.
15
Виділення одноразової матеріальної допомоги громадянам похилого віку 
Постійно

Калінін Ю.В.
Омельчук Є.В.
Стоянов О.Л.
Александрочкін О.Ю.
Китайська О.П.
                                                                                        





Керуюча справами                                                                 		О. Оніщенко

