
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
13.04.2018                 № 196  
 
  

ПЛАН 
обласних заходів щодо відзначення у 2018 році Дня Перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні, Дня пам’яті та примирення 
 

1. Забезпечити організацію та проведення урочистих і меморіальних 
заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги – покладання 
квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховання воїнів-визволителів, 
жертв війни, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних під час 
війни, мітингів-реквіємів, вечорів скорботи за участі керівників органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників громадськості, 
волонтерського руху, ветеранів війни, учасників українського визвольного 
руху, жертв нацистських переслідувань, учасників антитерористичної операції 
та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях. 

 
07-09 травня 2018 року 
 

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення, сільські, селищні, міські ради 
об’єднаних територіальних громад 

  
 
2. Організувати проведення у навчальних закладах та військових 

частинах тематичних бесід, інформаційних годин, лекцій, засідань за круглими 
столами, диспутів, конкурсів науково-дослідних робіт, присвячених ролі 
Українського народу в Другій світовій війні, наступності різних поколінь 
захисників України, активізувати роботу із формування у молодіжному 
середовищі шанобливого ставлення до ветеранів. 

 
Квітень - травень  
2018 року 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації, обласний військовий 
комісаріат, райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення, 
сільські, селищні, міські ради об’єднаних 
територіальних громад 
 

3. Організувати проведення тематичних культурно-мистецьких заходів, 
концертів та вистав для ветеранів війни та нинішніх захисників Вітчизни, 
присвячених пам’ятним датам історичних подій Другої світової війни.  
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Квітень - травень  
2018 року 

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення, сільські, селищні, міські ради 
об’єднаних територіальних громад 

 
4. Забезпечити широке використання державної символіки України, 

прапорів країн – учасниць Антигітлерівської коаліції, національних громад, які 
брали участь у боротьбі із нацизмом, червоних маків як міжнародних символів 
скорботи за жертвами війни під час заходів до Дня пам’яті та примирення, Дня 
Перемоги. 

 
Квітень - травень  
2018 року 
 

Департаменти облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю; культури, туризму, 
національностей та релігій, 
райдержадміністрації, виконкоми міських 
рад міст обласного значення, сільські, 
селищні, міські ради об’єднаних 
територіальних громад 

 
5. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації питань, 

пов’язаних із життям ветеранів війни, учасників українського визвольного руху 
часів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань; донесенню до 
широкої громадськості інформації про звитяги Українського народу у 
визвольній боротьбі, його визначний внесок у перемогу Антигітлерівської 
коаліції. 

 
Квітень – травень  
2018 року 

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення, сільські, селищні, міські ради 
об’єднаних територіальних громад 

 
6. Запропонувати релігійним громадам провести панахиди за загиблими у 

Другій світовій війні та молебні за захисників Вітчизни. 
 
Травень 2018 року 
 

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення, сільські, селищні, міські ради 
об’єднаних територіальних громад 

 

7. Провести Єдиний день інформування населення, присвячений внеску 
Українського народу в перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, боротьбі 
українців у лавах Радянської армії, українського визвольного руху, військових 
формувань країн - учасниць Антигітлерівської коаліції. 
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05.05.2018 Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення, сільські, селищні, міські ради 
об’єднаних територіальних громад 
 

8. Запрошувати  ветеранів війни, учасників українського визвольного 
руху часів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, нинішніх 
захисників Вітчизни - учасників Антитерористичної операції, їх громадських 
об’єднань брати участь у заходах, присвячених пам'ятним датам подій Другої 
світової війни. 

 
Протягом 2018 року  Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, обласна організація 
ветеранів України, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення, сільські, селищні, міські ради 
об’єднаних територіальних громад 

 
 9. Вживати додаткових заходів щодо поліпшення соціального захисту 
ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової 
війни, жертв нацистських переслідувань, сімей загиблих (померлих) воїнів, 
забезпечення надання їм матеріальної підтримки. 
  

Протягом 2018 року  Департаменти облдержадміністрації: 
соціального захисту населення; охорони 
здоров’я, райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення, 
сільські, селищні, міські ради об’єднаних 
територіальних громад 

  
 10. Організувати відвідування ветеранів війни, що перебувають у                   
будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричних 
пансіонатах, стаціонарних відділеннях територіальних центрів та сприяти 
своєчасному наданню ветеранам Другої світової війни з урахуванням їх 
соціально-побутових потреб необхідної матеріальної, фінансової, 
організаційної та іншої допомоги. 
 

Травень 2018 року Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації, обласна 
організація ветеранів України, 
райдержадміністрації, виконкоми міських 
рад міст обласного значення, сільські, 
селищні, міські ради об’єднаних 
територіальних громад 

 
11.  Сприяти в установленому порядку розвитку волонтерського руху, 

діяльності громадських об'єднань і релігійних організацій, що надають 
допомогу ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, сім'ям 
загиблих (померлих) воїнів, дітям війни, поширенню шефства підприємств, 
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установ та організацій над закладами охорони здоров'я та соціального захисту 
населення, наданню благодійної допомоги госпіталям, відділенням, палатам для 
ветеранів війни, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів, 
геріатричним пансіонатам, пансіонатам для ветеранів війни і праці.  

 
Протягом 2018 року  Департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення; охорони 
здоров’я, обласна організація ветеранів 
України, райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення, 
сільські, селищні, міські ради об’єднаних 
територіальних громад 
 

12. Передбачати в установленому порядку в проектах місцевих бюджетів 
видатки на поліпшення соціального захисту ветеранів війни, насамперед для 
забезпечення ветеранів війни медичними препаратами у необхідній кількості.  

 
Протягом 2018 року Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення, сільські, селищні, міські ради 
об’єднаних територіальних громад 

 
          13. Забезпечити ветеранів Другої світової війни кваліфікованою 
медичною допомогою, приділивши особливу увагу учасникам бойових дій та 
інвалідам з їх числа, жертвам нацистських переслідувань, сім’ям загиблих 
(померлих) воїнів, дітям війни, організувати медичний та санітарно-
епідеміологічний супровід у місцях проведення заходів з нагоди Дня Перемоги, 
Дня пам’яті та примирення.     
 

Протягом 2018 року Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення, сільські, селищні, міські ради 
об’єднаних територіальних громад 

 
14. Забезпечити упорядкування військових поховань, ремонт та 

реставрацію меморіалів, пам'ятників, обелісків, пам'ятних знаків полеглим у 
Другій світовій війні, сприяння громадським організаціям у проведенні 
науково-дослідної та пошукової роботи щодо встановлення імен загиблих і 
зниклих безвісти у роки Другої світової війни, увічнення їх пам’яті. 
 

Протягом 2018 року Департаменти облдержадміністрації: 
житлово-комунального господарства та 
будівництва; культури, туризму, 
національностей та релігій, 
райдержадміністрації, виконкоми міських 
рад міст обласного значення, сільські, 
селищні, міські ради об’єднаних 
територіальних громад 

  
15. Вжити заходів для запобігання актам вандалізму та руйнування 

військових меморіалів, пам'ятників, місць поховань солдат та мирних жителів, 
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які загинули у Другій світовій війні, торгівлі військовими нагородами часів 
Другої світової війни, охорони громадського порядку в місцях проведення 
масових заходів з нагоди Дня Перемоги, Дня пам’яті та примирення.     

 
Протягом 2018 року Головне управління Національної поліції в 

Запорізькій області, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення, сільські, селищні, міські ради 
об’єднаних територіальних громад 
 

 
16. Забезпечити проведення Уроку мужності в обласному військовому 

комісаріаті за участі ветеранів Другої світової війни та Антитерористичної 
операції. 
 

Травень 2018 року Запорізький обласний військовий комісаріат 
 

17. Забезпечити організацію та проведення молодіжного велопробігу під 
гаслом «Ніколи знову» з нагоди Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні. 
 

Травень 2018 року Управління молоді, фізичної культури  та 
спорту облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми міських 
рад міст обласного значення, сільські, 
селищні, міські ради об’єднаних 
територіальних громад 

 
 
 
 
 
Начальник організаційного відділу, 
заступник керівника апарату 
обласної державної адміністрації                                               В.Г. Кархачов  
 


