
 
 

 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
13.04.2018 № 196 

 
Про відзначення у 2018 році 
Дня Перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні,  
Дня пам’яті та примирення 
 
 

Керуючись ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  
Законом України «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні 1939-1945 років», Указом Президента України від 26.03.2018 № 85/2018 
«Про відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», з метою належного 
відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, вшанування подвигу звитяжців старшого 
покоління, увічнення пам’яті жертв війни, а також консолідації суспільства та 
утвердження ідеалів миру: 
 

1. Затвердити план обласних заходів щодо відзначення у 2018 році Дня 
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті та примирення  
(далі – План заходів), що додається. 

 
2. Райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації: 
1) забезпечити виконання Плану заходів відповідно до компетенції; 
2) інформувати про проведену роботу Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації до 30.05.2018. 
 
3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам 

сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, 
Запорізькому обласному військовому комісаріату виконати заходи, зазначені у 
п. 2 цього розпорядження.  

 
4. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в 

Запорізькій області, Управлінню патрульної поліції в Запорізькій області 
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Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Управлінню 
Служби безпеки України в Запорізькій області вжити в межах компетенції 
заходів із забезпечення порядку, безпеки та прав громадян під час проведення 
масових заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

 
5. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації надати голові облдержадміністрації інформацію про 
виконання цього розпорядження до 20.06.2018. 

 
6.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Гугніна Е.А. 
 
 
 

Голова обласної 
державної адміністрації                                                              К.І. Бриль 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


