Затверджено
розпорядження голови обласної
державної адміністрації
20.08.2004

№ 364

План заходів
щодо відзначення 60-річчя визволення України
від фашистських загарбників
1. Взяти
участь делегації ветеранів від Запорізької області, які
визволяли Україну від фашистських загарбників, в урочистому засіданні та
святковому концерті, що відбудеться в Національному палаці “Україна” міста
Києва.
20.10.2004

Головне управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації, ,
управління з питань внутрішньої політики
облдержадміністрації, обласна організація
ветеранів війни та праці

2. Привести у належний вигляд пам’ятники, обеліски, меморіальні
комплекси, дошки, пам’ятні знаки, місця поховань захисників Батьківщини,
музеї, кімнати та кутки бойової й трудової слави.
вересень-жовтень
2004 року

Управління: культури, освіти і науки
облдержадміністрації, райдержадміністрації,
міськвиконкоми

3.
Активізувати роботу по патріотичному вихованню молоді.
Спланувати та провести зустрічі фронтовиків і трудівників тилу Великої
Вітчизняної війни з молоддю, тематичні вечори, бесіди, тематичні лекторії,
семінари, уроки пам’яті, акції “Ветерани живуть поруч”, “Милосердя”,
“Збережемо
пам’ять
про
подвиг”
в
загальноосвітніх закладах,
профтехучилищах, вищих навчальних закладах.
вересень-жовтень
2004 року

Управління освіти і науки
облдержадміністрації, райдержадміністрації,
міськвиконкоми

4. Провести концерти майстрів мистецтв і художніх колективів,
присвячені 60-річчю визволення України від фашистських загарбників.
жовтень 2004 року

Управління культури облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми
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5. Провести обласний концертний благодійний тур по містах та районах
області „Майстри мистецтв Запорізького краю – ветеранам Великої
Вітчизняної війни”.
вересень-жовтень
2004 року

Управління: культури та з питань внутрішньої
політики облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми

6. Провести урочисті заходи та святковий концерт з нагоди 60-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників.
жовтень 2004 року

Управління культури облдержадміністрації,
Запорізький міськвиконком

7. Провести святковий феєрверк у місті Запоріжжя.
28 жовтня 2004 року

Запорізький міськвиконком

8. Оформити книжкові виставки, інформаційні вітрини, перегляди
літератури про визволення України від німецько-фашистських загарбників в
бібліотеках та навчальних закладах .
жовтень 2004 року

Управління: культури, освіти і науки
облдержадміністрації

9. Забезпечити експонування
пересувних виставок, тематичних
екскурсій в музеях, будинках культури області, присвячених подвигу народу
при визволенні України від фашистських загарбників.
жовтень 2004 року

Управління культури облдержадміністрації

10. Надати разову матеріальну допомогу ветеранам війни, виходячи з
можливостей місцевих бюджетів.
жовтень 2004 року

Головне управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми

11. Забезпечити вручення ветеранам Великої Вітчизняної війни в
урочистій обстановці державних нагород України.
жовтень 2004 року

Відділ кадрової роботи та з питань державної
служби апарату облдержадміністрації,
облвійськкомат, райдержадміністрації,
міськвиконкоми
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12. Забезпечити
пріоритетне фінансування витрат на
харчування, медикаменти у госпіталі (відділеннях, палатах) для інвалідів
Великої Вітчизняної війни у лікувально-профілактичних закладах області.
липень-грудень 2004
року

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

13. В межах бюджетних можливостей забезпечити максимальну потребу
інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни у слухових апаратах,
штучних кришталиках ока, ендопротезуванні, електрокардіостимуляторах.
липень-грудень 2004
року

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

14. Забезпечити проведення щорічних комплексних медичних оглядів
інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни у лікувально-профілактичних
закладах області.
квітень-червень 2004
року

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

15. Забезпечити інформаційне висвітлення в засобах масової інформації
заходів щодо відзначення 60-ї річниці визволення України від фашистських
загарбників та провести відповідну нараду з власниками засобів масової
інформації.
жовтень 2004 року

Заступник голови,
керівник апарату обласної
державної адміністрації

Управління: у справах преси та інформації,
культури, освіти і науки, облдержадміністрації

Г.Ф. Коваленко

