
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 22.01.2019 № 29/2019-р 

 

 
П Л А Н 

заходів з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР 

з Республіки Афганістан 
 

1. Провести засідання обласного організаційного комітету з підготовки 
та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав та 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР із Республіки 
Афганістан. 

Департамент соціального захисту населення, 
управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю обласної державної 
адміністрації 

Січень-лютий 2019 року 

2. Провести урочистості та меморіальні заходи з відзначення Дня вшану-
вання учасників бойових дій на території інших держав і 30-ї річниці виве-
дення військ колишнього СРСР з Афганістану (далі – День вшанування), 
увічнення пам’яті загиблих. 

Управління культури, національностей, релігій 
та туризму, інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю, Департамент соціаль-
ного захисту населення обласної державної 
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад 

12 лютого 2019 року 

3. Підготувати та подати на розгляд обласної державної адміністрації 
пропозиції до нагородження державними нагородами України та відзнаками 
облдержадміністрації учасників бойових дій на території інших держав. 

Обласна організація Української спілки ветера-
нів Афганістану 

01 лютого 2019 року 

4. Провести фестиваль героїко-патріотичної пісні. 
Управління культури, національностей, релігій 
та туризму обласної державної адміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Лютий 2019 року 
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5. Провести урочисте покладання квітів до меморіалів і пам’ятників 
загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших держав. 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю, культури, національностей, релігій 
та туризму, Департамент соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації, Головне 
управління Державної служби з надзвичайних ситуа-
цій України в області, сектор Державної служби 
України у справах ветеранів війни та учасників АТО, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад, громадські об’єднан-
ня ветеранів війни в Афганістані та учасників бойо-
вих дій на території інших держав 

Лютий 2019 року 

6. Здійснити у межах наявних фінансових ресурсів обласного бюджету 
надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових 
дій та особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані І групи до Дня 
вшанування. 

Департаменти соціального захисту населення, 
фінансів обласної державної адміністрації 

Протягом І кварталу 2019 року 

7. Організувати виставки творів мистецтва, фотографій, документів та 
архівних матеріалів у музеях; мемуарної та історичної літератури в бібліо-
теках; проведення творчих зустрічей, концертних програм, фестивалів афган-
ської та героїко-патріотичної пісні, присвячених Дню вшанування. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю, Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації, головні управління Дер-
жавної служби з надзвичайних ситуацій України, 
Національної поліції в області, Державний архів 
області, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад, громадські 
об’єднання ветеранів війни в Афганістані та учас-
ників бойових дій на території інших держав 

Січень-лютий 2019 року 

8. Організувати вшанування учасників бойових дій в Афганістані та на 
території інших держав, що перебувають у госпіталях ветеранів війни. 

Департаменти соціального захисту населення, охо-
рони здоров’я, управління культури, національнос-
тей, релігій та туризму, інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю обласної державної 
адміністрації, головні управління Державної служби 
з надзвичайних ситуацій України, Національної 
поліції в області, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад 

13-14 лютого 2019 року 
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9. Сприяти проведенню спортивних змагань, заходів присвячених вша-
нуванню пам’яті учасників бойових дій, загиблих в Афганістані та на території 
інших держав. 

Управління молоді та спорту обласної дер-
жавної адміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад 

10 лютого 2019 року 

10. Провести тематичні уроки і лекції з історії війни в Афганістані та на 
території інших держав у закладах загальної середньої, професійної (профе-
сійно-технічної), вищої та позашкільної освіти. 

Департамент освіти і науки, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму, 
інформаційної діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю обласної державної адміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, громадські 
об’єднання ветеранів війни в Афганістані та 
учасників бойових дій на території інших держав 

Січень-лютий 2019 року 

11. Забезпечити: 
1) у межах видатків державного та місцевого бюджетів, відповідно до 

чинного законодавства, фінансування соціальних гарантій учасникам бойових 
дій, особам з інвалідністю, членам сімей загиблих, передбачених Законом 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

Департамент соціального захисту населення об-
ласної державної адміністрації, райдержадміні-
страції, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад 

Постійно 

2) упорядкування меморіалів, пам’ятників, меморіальних дощок, місць 
поховань загиблих в Афганістані та на території інших держав 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад 

Постійно 

3) широке висвітлення в засобах масової інформації сторінок історії 
війни в Афганістані та на території інших держав, показ художніх та доку-
ментальних творів, присвячених Дню вшанування 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю обласної державної адмі-
ністрації 

Січень-лютий 2019 року 
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4) у місцях проведення заходів з відзначення Дня вшанування: 
медичне супроводження та належний санітарно-епідемічний стан 

Департамент охорони здоров’я обласної дер-
жавної адміністрації, райдержадміністрації, ви-
конавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад 

Січень-лютий 2019 року 

охорону громадського порядку та дотримання правил дорожнього руху 
Головні управління Державної служби з над-
звичайних ситуацій України, Національної по-
ліції в області 

Лютий 2019 року 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 


