
                                                                                                         
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 лютого 2013 року        №  299 

смт. Голованівськ 

 

Про хід виконання районної програми  

збереження історичної пам’яті про  

перемогу у Великій вітчизняній війні  

на 2011-2020роки 

 

 Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту 

населення Голованівської райдержадміністрації Дудник А.А. «Про  хід 

виконання районної програми збереження історичної  пам’яті про перемогу у 

Великій Вітчизняній війні на 2011 – 2020 роки», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення 

Голованівської райдержадміністрації Дудник А.А. «Про  хід виконання 

районної програми збереження історичної  пам’яті про перемогу у Великій 

Вітчизняній війні на 2011 – 2020 роки», затвердженої рішенням районної ради 

від  20 травня 2011 року № 72, взяти до відома. 

 

 2. Рекомендувати райдержадміністрації вжити заходи щодо забезпечення 

належної уваги  до потреб ветеранів війни, поліпшення їх соціального захисту 

та медичного обслуговування; належного впорядкування пам'ятників і місць 

поховання загиблих і померлих воїнів, патріотичного виховання молоді та 

розвитку волонтерського руху тощо. 

           

           3. Рекомендувати КУ «Голованівська центральна районна лікарня»:  

- відповідно до  Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” забезпечувати ветеранів війни  пільговими  

медикаментами за рецептами лікарів, здійснювати безкоштовне зубне 

протезування, стаціонарне лікування в госпіталях для ветеранів війни;   



- відповідно Закону України „Про зміни до Закону України „Про соціальний 

захист дітей війни” надавати право на стаціонарне лікування в госпіталях для 

ветеранів війни  дітям війни – інвалідам; 

- поліпшувати якість надання медичної допомоги ветеранам війни; 

- забезпечувати належне медикаментозне забезпечення відповідно до 

стандартів якості надання медичної допомоги та якісне харчування під час 

стаціонарного лікування ветеранів війни; 

- забезпечувати  потребу в ліках на амбулаторне лікування. 

 

4. Рекомендувати сільським та  селищним головам,  відділу культури, 

туризму та культурної спадщини райдержадміністрації, райвійськкомату 

постійно тримати на контролі  стан упорядкування військових поховань, 

меморіалів, пам’ятних знаків. 

5. Рекомендувати відділу освіти райдержадміністрації підвищувати рівень 

історично - патріотичного виховання учнівської та студентської молоді. 

 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального 

захисту та соціального забезпечення населення.  

 

     

  

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 


