
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
 
24.02.2010                              №   45 

 
 

План  заходів 
щодо відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні                  

1941-1945 років у Запорізькій області 
 

1. Перевірити виконання Плану заходів щодо підготовки відзначення у 
Запорізькій області  65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та звільнення 
України від фашистських загарбників на 2009-2010 роки, затвердженого рішенням 
Запорізької обласної ради від 23.04.2009 № 25, та виконання пункту 7 програми 
соціальної підтримки ветеранів війни, праці, інвалідів та інших малозабезпечених 
громадян, які потребують допомоги, на 2007-2010 роки «Назустріч людям». 

 
Березень 2010 року Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення  

 

2.  Організувати проведення в населених пунктах області, на 
підприємствах, в установах та організаціях, військових частинах урочистих заходів і 
покладання квітів з нагоди відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 років. 

 
Травень 2010 року Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення 
 
3. Провести обстеження стану пам’ятників, обелісків, меморіальних 

комплексів, пам’ятних знаків на честь героїв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 
років та забезпечити їх ремонт і облаштування. 

 
Березень 2010 року Управління облдержадміністрації: 

житлово-комунального господарства, 
культури і туризму;  
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення   

   
4. Забезпечити в музеях, будинках культури обласні експонування 

пересувних виставок, тематичних екскурсій, присвячених подвигу народу. 
 
Травень 2010 року Управління облдержадміністрації: 

культури і туризму, освіти і науки, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення   
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5. Провести зустріч керівництва облдержадміністрації з ветеранами війни 

області.  
 
Травень 2010 року Головне управління праці та 

соціального захисту населення, 
управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
облдержадміністрації     

 
6. Провести телевізійний марафон «Пам’ять», присвячений 65-й річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. 
 
Травень 2010 року Головне управління праці та 

соціального захисту населення, 
Управління культури і туризму, освіти 
і науки 

 
7. Забезпечити урочисте вручення ветеранам Великої Вітчизняної війни 

нагород та відзнак. 
 
Травень 2010 року Відділ кадрової роботи апарату 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення   

 
8. Організувати відвідання керівництвом місцевих органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування ветеранів війни та членів сімей загиблих, які 
перебувають у госпіталях та лікарнях на лікуванні, або у закладах соціального 
захисту населення. 

 
Травень 2010 року Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

міст обласного значення   
 
9. Забезпечувати ветеранів Великої Вітчизняної війни медикаментами, 

кардіостимуляторами, слуховими апаратами, ендопротезами та послугами 
зубопротезування. 

 
Постійно Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації  
 
10. Забезпечувати проведення медичних оглядів усіх ветеранів Великої 

Вітчизняної війни, особливу увагу приділивши самотнім та ветеранам, які мають 
певні труднощі у пересуванні на далекі відстані. 

 
Постійно Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення   
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11. Забезпечити участь делегації ветеранів Великої Вітчизняної війни 
Запорізької області в урочистій ході ветеранів війни, жертв нацистських 
переслідувань у м. Києві та урочистому мітингу на площі Меморіального комплексу 
«Національний музей історії Великої Вітчизняної війні 1941-1945 років». 

 
8-9 травня 2010 року  Оргвідділ апарату 

облдержадміністрації, управління з 
питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення   

 
12. Зміцнювати матеріально-технічну базу Бердянського та Запорізького 

геріатричних пансіонатів, стаціонарних установ територіальних центрів, 
стимулювати відкриття нових стаціонарних відділень. 

 
Постійно  Головне управління праці та 

соціального захисту населення, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення   

 
13. Провести виставки архівних матеріалів, пов’язаних з участю 

українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. 
 
Травень 2010 року Державний архів Запорізької області  
 
14. Активізувати роботу з патріотичного виховання молоді. Спланувати та 

провести зустрічі фронтовиків з молоддю, засідання за круглими столами, тематичні 
вечори, уроки пам’яті в школах, профтехучилищах, вищих закладах освіти, 
трудових колективах. 

 
Травень 2010 року Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення   

 
15. Включити питання щодо фінансування робіт з розшуку та перепоховань 

останків радянських воїнів, які загинули у період Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років на території області, до проекту обласної Програми щодо утримання 
пам’ятників та пам’ятних знаків загиблим у роки Великої Вітчизняної війни у 
боротьбі з фашизмом на території області, а також з питань проведення пошукових 
робіт загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. 

 
Березень-травень 2010 року Управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації 
   
16. Провести спортивні змагання в містах і районах області, присвячені 65-й 

річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. 
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Травень 2010 року Управління у справах сім’ї, молоді і 
спорту облдержадміністрації, 
 райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення   

 
17. Провести культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення  65-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. 
 
Квітень-травень 2010 року Управління культури і туризму 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення   

 
18. Провести урочистий мітинг з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війни 1941-1945 років. 
 
09.05.2010 Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 
Запорізький міськвиконком   

 
19. Забезпечити публікації в засобах масової інформації тематичних статей, 

проведення телепередач. Організувати виступи провідних вчених, громадських 
діячів, присвячені 65-й річниці Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 
років. 

 
Травень 2010 року Управління у справах преси та 

інформації облдержадміністрації  
    
 
 
 

Заступник голови-керівник апарату 
обласної державної адміністрації                                                               Р.В. Дригинич 


