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ПЛАН ОБЛАСНИХ ЗАХОДІВ 
з відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
 

1. Забезпечити упорядкування меморіалів, пам’ятників, військових похо-
вань жертв Другої світової війни. 

Управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значення) 
рад 

Протягом 2018 року 

2. Організувати проведення 08 та 09 травня 2018 року в обласному, район-
них центрах та інших населених пунктах меморіальних, урочистих та культурно-
мистецьких заходів з відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні за участю представників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, акредитованого в Україні диплома-
тичного корпусу, духовенства, громадськості, волонтерського руху, передусім 
ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських 
переслідувань, учасників антитерористичної операції та учасників заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад 

До 09 травня 2018 року 

3. Організувати проведення військово-патріотичних та інших тематичних 
заходів у військових частинах, закладах освіти та культури, інших закладах для 
молоді за участю ветеранів війни, борців за незалежність України у ХХ столітті, 
учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення на-
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ціональної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

Департамент освіти і науки, управління молоді та 
спорту, культури, національностей, релігій та ту-
ризму, відділ взаємодії з правоохоронними орга-
нами та оборонної роботи апарату облдержадмі-
ністрації, Державний архів області, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 
Травень 2018 року 

4. Вжити заходів щодо поліпшення соціального захисту ветеранів війни, 
учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв 
нацистських переслідувань, сімей загиблих воїнів, забезпечення надання їм необ-
хідної медичної допомоги та матеріальної підтримки. 

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

Протягом 2018 року 

5. Забезпечити відвідування представниками органів виконавчої влади ве-
теранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової 
війни, жертв нацистських переслідувань, які перебувають на лікуванні у медич-
них закладах та закладах соціального захисту населення. 

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

Травень 2018 року 

6. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів із 
відзначення Дня пам’яті та примирення і 73-ї 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 2018 року 

7. Забезпечити у місцях проведення заходів з відзначення Дня пам’яті та 
примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні охорону 
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громадського порядку, дотримання вимог безпеки дорожнього руху, необхідне 
медичне та санітарно-епідеміологічне супроводження. 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної роботи апарату, Департамент охорони 
здоров’я облдержадміністрації, Головне управ-
ління Національної поліції в області, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

Травень 2018 року 

8. Забезпечити виготовлення та розміщення соціальної реклами, присвя-
ченої Дню пам’яті та примирення і 73-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 2018 року 

9. Забезпечити організацію за участю представників місцевих органів ви-
конавчої влади та територіальних громад заходів із висвітлення засобами масової 
інформації питань, пов’язаних із життям ветеранів війни, учасників українського 
визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань. 

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

Травень 2018 року 

10. Провести роботу з представниками релігійних організацій області щодо 
організації панахиди за загиблими у Другій світовій війні та молебнів за захис-
никами Вітчизни. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

До 09 травня 2018 року 
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11. 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 облдержадмі-
ністрації, Державний архів області, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

Травень 2018 року 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


