
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

 
                                                                    Розпорядження голови обласної 

                                                      державної адміністрації 
         

            24.10.2014   №  551 
 
 

ПЛАН 
обласних заходів із увічнення пам’яті жителів області,  

які загинули у боротьбі за незалежність, державний суверенітет  
та територіальну цілісність України, на 2014–2015 роки 

 
1. Створити на кладовищах населених пунктів у районах та містах 

області сектори військових поховань згідно із методичними рекомендаціями 
Українського інституту національної пам’яті при Кабінеті Міністрів України.  

 
Лютий 2015 року  Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення 

 
2. Забезпечити встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків та 

меморіальних дошок жителям області, які загинули у боротьбі за незалежність, 
державний суверенітет та територіальну цілісність України. 

 
Грудень 2015 року Департамент культури, туризму, національностей 

та релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

 
3. Проводити за участі перших керівників органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування покладання квітів до місць поховання жителів 
області, які загинули у боротьбі за незалежність, державний суверенітет та 
територіальну цілісність України, до пам’ятників, пам’ятних знаків та 
меморіальних дошок, які встановлено на їх честь, до річниць з дня народження 
та дня загибелі, до Дня Незалежності України, Дня захисника України, Дня 
Збройних Сил України.  
 

Постійно, протягом 
2014-2015 рр. 

Управління з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю  облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

 
4. Забезпечити до Дня Соборності України, Дня Конституції України, 

Дня Незалежності України, Дня захисника України встановлення у фойє 
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, 
державних та комунальних установ і організацій стендів із фотографіями 
жителів області, які загинули у боротьбі за незалежність, державний 
суверенітет та територіальну цілісність України. 
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Постійно, протягом  

2014-2015 рр. 
Управління з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

 
5. Опрацювати із органами місцевого самоврядування питання щодо 

найменування або перейменування на честь жителів області, які загинули у 
боротьбі за незалежність, державний суверенітет та територіальну цілісність 
України, проспектів, бульварів, площ, вулиць, увічнення їх пам’яті у назвах 
закладів освіти, культури, підприємств, установ та організацій, присвоєння їм 
звань «Почесний мешканець» відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць. 
 

Грудень 2015 року Управління з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

 
6. Забезпечити проведення у вищих навчальних закладах I-IV рівнів 

акредитації, середніх навчальних закладах окремих занять, інформаційних 
годин, виховних бесід, присвячених героїзму українських воїнів під час 
проведення Антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, 
відвідування тематичних експозицій у музеях, зустрічей з учасниками бойових 
дій, перегляд документальних фільмів.  

 
Постійно, протягом  

2014-2015 рр. 
Департамент освіти і науки  
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських рад міст обласного 
значення 

 
7. Створити у краєзнавчих музеях постійно діючі стенди, виставки, 

експозиції, присвячені боротьбі Українського народу за територіальну 
цілісність та державний суверенітет України, участі у ній жителів області, 
організувати у бібліотечних закладах тематичні викладки літератури та 
періодики. 

 
Лютий 2015 року Департамент культури, туризму, національностей 

та релігій облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

 
8. Сприяти виготовленню та розміщенню у засобах масової 

інформації, на зовнішніх конструкціях, будинках державної та комунальної 
форми власності соціальної реклами різних типів на підтримку Збройних Сил 
України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби 
України, добровольчих батальйонів, популяризації героїчних вчинків та 
військових перемог. 
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Постійно, протягом  
2014-2015 рр. 

Управління з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

 
9. Створити на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування рубрики із інформацією про жителів області, які 
загинули у боротьбі за незалежність, державний суверенітет та територіальну 
цілісність України. 

 
Грудень 2014 року Управління у справах преси та інформації, з 

питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю  облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

 
10.  Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації 

прикладів героїзму та жертовності воїнів, які загинули у боротьбі за 
незалежність, державний суверенітет та територіальну цілісність України, 
відданості волонтерів, участі жителів області в акції «Допоможемо Українській 
армії». 
 

Постійно, протягом  
2014-2015 рр. 

Управління у справах преси та інформації, з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю  облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення 

 
 

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації, начальник оргвідділу   В.Г. Кархачов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


