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ОБЛАСНІ ЗАХОДИ 
з відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і  

71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
 

1. Забезпечити упорядкування меморіалів, пам’ятників та місць поховань 
загиблих під час Другої світової війни. 

Управління житлово-комунального господарства обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад 

Постійно 

2. Організувати проведення в обласному, районних центрах та інших 
населених пунктах меморіальних, урочистих та культурно-мистецьких заходів 
із відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні за участю представників органів державної влади, тери-
торіальних громад, ветеранів, волонтерів, учасників антитерористичної опера-
ції у Донецькій та Луганській областях, громадських об’єднань, молоді, духо-
венства. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад  

До 09 травня 2016 року 

3. Забезпечити відвідування представниками місцевих органів виконавчої 
влади ветеранів війни, які перебувають у госпіталях, лікарнях, закладах соціаль-
ного захисту населення. 

Департаменти соціального захисту населення, охо-
рони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

Травень 2016 року 

4. Вживати в установленому порядку необхідних заходів щодо забез-
печення соціально-побутових потреб, надання медичної та матеріальної під-
тримки ветеранам війни, насамперед учасникам бойових дій та інвалідам 
війни, учасникам українського визвольного руху часів Другої світової війни, 
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жертвам нацистських переслідувань, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, дітям 
війни. 

Департаменти соціального захисту населення, охо-
рони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 

Постійно 

5. Забезпечити вчасну виплату у 2016 році разової грошової допомоги, 
передбаченої законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту“ і “Про жертви нацистських переслідувань”. 

Департамент соціального захисту населення обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад 

Травень 2016 року 

6. Сприяти участі громадських об’єднань ветеранів у заходах, пов’язаних 
із відзначенням Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні. 

Департамент соціального захисту населення, уп-
равління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю, культури, національностей, релі-
гій та туризму облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

Травень 2016 року 

7. Звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести пана-
хиди за жертвами Другої світової війни, молебні за мир та за захисників 
Вітчизни. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного значення) 
рад 

До 09 травня 2016 року 

9. Провести у навчальних закладах та закладах культури, військових 
частинах тематичні військово-патріотичні заходи, уроки мужності, лекції, 
залучивши до участі у них ветеранів війни, борців за незалежність України у 
XX столітті, учасників бойових дій. 

Департамент освіти і науки, управління молоді та 
спорту, культури, національностей, релігій та ту-
ризму, взаємодії з правоохоронними органами, обо-
ронної роботи, запобігання та виявлення корупції 
апарату облдержадміністрації, Державний архів 
області, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 

Травень 2016 року 
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10. Організувати презентації архівних матеріалів, виставок, присвячених 
подіям Другої світової війни, а також самовідданості захисників України у 
боротьбі за її свободу, незалежність та територіальну цілісність. 

Департамент освіти і науки, управління культури, 
національностей, релігій та туризму облдержадміні-
страції, Державний архів області, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

Травень 2016 року 

11. Вживати заходів щодо забезпечення широкого висвітлення засобами 
масової інформації актуальних питань життя громадян старшого покоління, 
консолідації суспільства навколо національної пам'яті про жертовність 
Українського народу у період Другої світової війни, його вагомого внеску у 
перемогу над нацизмом. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Травень 2016 року 

12. Організувати придбання (виготовлення) та розміщення на рекламних 
площах у регіонах області відповідної соціальної реклами, присвяченої Дню 
пам’яті та примирення і 71-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Травень 2016 року 

13. Забезпечити у місцях проведення заходів з відзначення у 2016 році Дня 
пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні охорону громадського порядку, дотримання вимог безпеки дорожнього 
руху, необхідне медичне та санітарно-епідеміологічне супроводження. 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборон-
ної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату, 
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, 
Головне управління Національної поліції в області  

Травень 2016 року 
 
 
Заступник голови  
адміністрації                 В. Кальніченко 


