від 14 квітня 2015 року

№ 90-р/13-гр

Про підготовку відзначення в районі 70-ї річниці
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,
Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги,
70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі
та 70-ї річниці завершення Другої світової війни
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 11 лютого
2015 року № 184 «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 році», Указу
Президента України від 24 березня 2015 року № 169 «Про заходи з відзначення
у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці
завершення Другої світової війни», розпорядження голови обласної державної
адміністрації та голови обласної ради від 08 квітня 2015 року № 152-р/92-гр
«Про підготовку відзначення в області 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці
Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової
війни» та з метою вшанування пам’яті загиблих під час Другої світової війни,
посилення соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців,
співробітників органів внутрішніх справ, які беруть участь у антитерористичній
операції, формування в суспільстві шанобливого ставлення до них:
1. Утворити районний організаційний комітет з підготовки та відзначення
в районі 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня
пам’яті та примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни.
2. Затвердити:
склад оргкомітету (додається);
районний план заходів з відзначення в районі 70-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги,
70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої
світової війни (далі – районний план) (додається).
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3. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних рад:
1) утворити організаційні комітети;
2) розробити та затвердити відповідні плани заходів;
3) про проведену роботу проінформувати відділ організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації до 20 квітня
2015 року.
4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам
сільських, селищних рад забезпечити своєчасне інформування відділу
організаційної
роботи
та
комунікацій
з
громадськістю
апарату
райдержадміністрації про проведення заходів:
з нагоди 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня
пам’яті та примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни – до 09 травня
2015 року;
з нагоди визволення України від фашистських загарбників – до 28 жовтня
2015 року;
Всеукраїнської естафети пам’яті «Слава визволителям України» – до
09 травня 2015 року.
5. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації забезпечити узагальнення наданої інформації та
своєчасне інформування організаційного відділу апарату облдержадміністрації
про проведення заходів:
з нагоди 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня
пам’яті та примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни – до 09 травня
2015 року;
з нагоди визволення України від фашистських загарбників – до 28 жовтня
2015 року;
Всеукраїнської естафети пам’яті «Слава визволителям України» – до
09 травня 2015 року.
6. Координацію роботи щодо забезпечення відзначення в районі
70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті та
примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та
70-ї річниці завершення Другої світової війни покласти на заступника голови
райдержадміністрації Бугаєнко О.П. та заступника голови районної ради
Козака В.В.
7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації та голови районної ради:
від 27 листопада 2012 року № 572-р/96-гр «Про підготовку відзначення в
районі 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;
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від 22 квітня 2013 року № 107-р/23-гр «Про внесення змін до
розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної
ради від 27 листопада 2012 року № 572-р/95-гр».
8. Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють голова
районної державної адміністрації та голова районної ради.

Голова районної
державної адміністрації
О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Голова
районної ради
О.ЧУШКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації та голови Голованівської
районної ради
14 квітня 2015 № 90-р/13-гр

СКЛАД
районного організаційного комітету з підготовки та відзначення
в районі 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,
Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці Перемоги
над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни
Співголови оргкомітету:
ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ
Олег Дмитрович

-

голова районної державної адміністрації

ЧУШКІН
Олексій Іванович

-

голова районної ради

Заступники співголів оргкомітету:
БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

КОЗАК
Володимир Володимирович

-

заступник голови районної ради

Члени оргкомітету:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

начальник управління економічного
розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації

ГОЛОВАНЬ
Олександр Павлович

-

начальник Голованівського РВ УМВС
України в Кіровоградській області

ГОНТЮК
Наталія Борисівна

-

завідувач сектору молоді та спорту
райдержадміністрації
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ДІКАНОВ
Віктор Володимирович

-

начальник відділу – заступник головного
державного санітарного лікаря у
Вільшанському та Голованівському районах
Новоархангельського міжрайонного
управління Держсанепідслужби у
Кіровоградській області

ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

ДУДАР
Лілія Сергіївна

-

головний спеціаліст відділу фінансової,
бюджетно-податкової політики, розвитку
підприємництва та житлово-комунального
господарства управління економічного
розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

КАДІЄВСЬКИЙ
Юрій Миколайович

-

керуючий справами виконавчого апарату
районної ради (за згодою)

КОЛОМІЙЧУК
Михайло Анатолійович

-

начальник відділу освіти
райдержадміністрації

ЛЕОНОВ
Іван Олександрович

-

голова ради районної організації ветеранів
України (за згодою)

ЛЕОНТЮК
Богдан Борисович

-

директор професійно-технічного училища
№ 38

МОРОЧЕНЕЦЬ
Ольга Всеволодівна

-

начальник архівного відділу районної
державної адміністрації

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації

ПРУДКИЙ
Василь Васильович

-

начальник районного відділу управління
ДСНС України у Кіровоградській області
начальник відділу кадрової роботи апарату
райдержадміністрації

САПОЖКОВА
Ірина Василівна
САЧУК
Валентина Михайлівна

-

головний лікар Голованівської центральної
районної лікарні
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СЕРГЄЄВ
Олег Станіславович

-

військовий комісар Голованівського
районного військового комісаріату

ФОМЕНКО
Марина Петрівна

-

головний лікар комунального закладу
«Голованівський центр первинної медикосанітарної допомоги»

ЦИЛЮРИК
Людмила Володимирівна

-

начальник управління Пенсійного фонду
України в Голованівському районі

ЧЕРНИШЕНКО
Олександр Юрійович

-

Голованівський селищний голова
(за згодою)

ЧУШКІНА
Надія Василівна

-

директор районного комунального
підприємства Редакційно-видавниче
об’єднання «Вісник Голованівщини»

_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації та голови Голованівської
районної ради
14 квітня 2015 № 90-р/13-гр

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення в районі 70-ї річниці Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги,
70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці
завершення Другої світової війни

І. Заходи загального характеру
1. Забезпечити організацію та проведення:
1) урочистостей з відзначення в районі 70-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги,
70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої
світової війни, а також визволення України від фашистських загарбників за
участю керівництва районної державної адміністрації, районної ради,
ветеранської організації, учасників антитерористичної операції, волонтерів,
громадських об’єднань, учнівської та студентської молоді;
Відділ культури, туризму та культурної спадщини,
відділ освіти райдержадміністрації, відділ організаційної
роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, виконавчий апарат районної ради,
районний військовий комісаріат, районна організація
ветеранів України (за згодою)
07-09 травня 2015 року, 02 вересня та 28 жовтня 2015 року

2) урочистих заходів, присвячених 70-й річниці Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги, 70-й річниці
Перемоги над нацизмом у Європі та 70-й річниці завершення Другої світової
війни, а також визволення України від фашистських загарбників за участю
керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування,
учасників
антитерористичної
операції,
волонтерів,
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громадських організацій, учнівської та студентської молоді, представників
територіальних громад тощо;
Виконавчі комітети сільських, селищних рад
07-09 травня 2015 року, 02 вересня та 28 жовтня 2015 року

3) заходів з нагоди визволення району, смт Голованівськ, інших
населених пунктів району від фашистських загарбників.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини,
відділ освіти райдержадміністрації, відділ організаційної
роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, районна організація ветеранів
України (за згодою), виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Протягом 2015 року

2. Організувати проведення привітань:
1) керівництвом районної державної адміністрації, районної ради,
районного військового комісаріату, районної організації ветеранів України,
військовослужбовців-учасників антитерористичної операції в обласному
госпіталі для ветеранів війни, інших районних лікувальних закладах;
Голованівська центральна районна лікарня, управління
соціального захисту населення райдержадміністрації,
виконавчий апарат районної ради районна організація
ветеранів України (за згодою)
Травень, жовтень 2015 року

2) керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування району ветеранів війни в інтернатних закладах району, а
також за місцем проживання.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, районна організація ветеранів
України (за згодою), виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Травень, жовтень 2015 року

та

3. Забезпечити упорядкування військових поховань, проведення ремонту
реставрації меморіалів, пам’ятників, обелісків полеглим у Великій

Вітчизняній війні 1941-1945
антитерористичної операції.
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років,

а

також

загиблим

учасникам

Управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації, виконавчі комітети
сільських, селищних рад
Протягом 2015 року

4. Передбачати в установленому порядку у місцевих бюджетах району на
2015 рік видатки на поліпшення соціального захисту ветеранів війни,
насамперед для забезпечення ветеранів медичними препаратами у необхідній
кількості, виконання заходів районних програм соціальної підтримки сімей
загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і
поранених учасників антитерористичної операції та вшанування пам’яті
загиблих.
Управління соціального захисту населення, фінансове
управління райдержадміністрації, виконавчі комітети
сільських, селищних рад
Протягом 2015 року

5. Забезпечити всебічне сприяння статутній діяльності громадських
організацій ветеранів, у тому числі шляхом надання фінансової підтримки,
безкоштовного надання приміщень, оргтехніки тощо.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи
та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Протягом 2015 року

6. Не допускати позбавлення громадських організацій ветеранів займаних
приміщень, які були надані їм відповідно до чинного законодавства України
для здійснення статутної діяльності.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, відділ організаційної
роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Протягом 2015 року

7. Вжити заходи з метою запобігання актам вандалізму та руйнування
військових меморіалів, пам’ятників та місць поховань осіб, які загинули під час
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Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, а також під час проведення
антитерористичної операції на сході країни.
Голованівський РВ УМВС в Кіровоградській області,
сектор запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських, селищних рад
Протягом 2015 року

8. Рекомендувати організувати Почесну варту, покладання квітів до
могил учасників Великої Вітчизняної війни, антитерористичної операції на
сході країни із залученням молоді, школярів, студентів, військовослужбовців.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини, відділ
освіти райдержадміністрації, районний військовий
комісаріат, виконавчі комітети сільських, селищних рад
Травень, жовтень 2015 року

9. Забезпечити вручення ветеранам війни, військовослужбовцям
Збройних Сил України, Національної гвардії України, співробітникам органів
внутрішніх справ, учасникам антитерористичної операції державних нагород,
відзнак Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації та
обласної ради, районної державної адміністрації та районної ради, відомчих
відзнак.
Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації,
виконавчий апарат районної ради, районний військовий
комісаріат, районна організація ветеранів України
(за згодою)
До 09 травня 2015 року

10. Підготувати сценарний план проведення урочистого мітингу та
святкового концерту за участю ветеранів війни, жертв нацистських
переслідувань,
учасників антитерористичної операції,
представників
громадських організацій, учнівської та студентської молоді з нагоди
відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня
пам’яті та примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Європі.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
До 01 травня 2015 року
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11. Розробити заходи з відзначення 70-ї річниці завершення Другої
світової війни та подати їх на розгляд обласного організаційного комітету з
підготовки та відзначення в області 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці
Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової
війни.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
До 05 серпня 2015 року

12. Організувати проведення спортивно-масових заходів на районному
стадіоні «Колос», Всеукраїнського турніру з дзюдо з нагоди відзначення 70-ї
річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам'яті та
примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації
09 травня 2015 року

13. Забезпечити медичний супровід та належний санітарноепідеміологічний нагляд у місцях проведення заходів з відзначення в районі 70ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті та
примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та
70-ї річниці завершення Другої світової війни, а також визволення України від
фашистських загарбників.
Голованівська центральна районна лікарня, начальник
відділу – заступник головного державного санітарного
лікаря у Вільшанському та Голованівському районах
Новоархангельського міжрайонного управління
Держсанепідслужби у Кіровоградській області
Травень, вересень та жовтень 2015 року

14. Забезпечити охорону громадського порядку та дотримання вимог
безпеки дорожнього руху під час проведення заходів з відзначення в районі 70-ї
річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті та
примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та
70-ї річниці завершення Другої світової війни, а також визволення України від
фашистських загарбників.
Голованівський РВ УМВС України в Кіровоградській
області
Травень, вересень та жовтень 2015 року
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ІІ. Заходи, спрямовані на поліпшення стану соціального захисту
та медичного обслуговування ветеранів та інвалідів війни,
дітей війни, членів сімей військовослужбовців, співробітників
органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових
обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції
1. Забезпечити:
1) своєчасну та у повному обсязі виплату щорічної разової грошової
допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років згідно з
чинним законодавством України;
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
До 05 травня 2015 року

2) надання пільг ветеранам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років
відповідно до чинного законодавства;
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Протягом 2015 року

3) надання ветеранам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років послуг
служби «соціальне таксі»;
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Голованівського району, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Протягом 2015 року

4) позачергове влаштування ветеранів війни, які потрапили у складні
життєві обставини, до спеціалізованих закладів для людей похилого віку у
встановленому порядку;
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Голованівського району, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Протягом 2015 року
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5) першочергове надання соціальних послуг одиноким ветеранам війни у
територіальному центрі соціального обслуговування, будинках-інтернатах для
громадян похилого віку тощо.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Голованівського району, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Протягом 2015 року

2. Вжити заходи щодо надання висококваліфікованої медичної допомоги:
1) ветеранам війни, забезпечити проходження ними щорічних
профілактичних медичних оглядів у лікувально-профілактичних закладах
району, приділивши особливу увагу тим, хто проживає у сільській місцевості;
Комунальний заклад «Голованівський центр первинної
медико-санітарної допомоги», Голованівська центральна
районна лікарня
Протягом 2015 року

2) військовослужбовцям, співробітникам органів внутрішніх справ –
учасникам антитерористичної операції, які проходять лікування та реабілітацію
у лікувальних закладах області.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Протягом 2015 року

3. Відповідно до вимог чинного законодавства України вживати заходи
щодо:
1) поліпшення житлових умов ветеранів війни, проведення ремонту їх
житлових помешкань, виплат грошових коштів ветеранам війни на придбання
твердого палива та скрапленого газу;
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Протягом 2015 року

2)
вирішення
соціально-побутових
питань
членів
сімей
військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ, які загинули під
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час виконання службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної
операції.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи апарату
районної державної адміністрації, виконавчі комітети
сільських, селищних рад
Протягом 2015 року

ІІІ. Заходи інформаційно-просвітницького, суспільно-політичного,
патріотичного та виховного характеру
1. Забезпечити організацію та проведення:
1) культурно-мистецьких заходів, тематичних виставок, зустрічей
керівників місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів
місцевого самоврядування з ветеранами війни, жертвами нацистських
переслідувань; членами сімей військовослужбовців, співробітників органів
внутрішніх справ, які загинули під час проведення антитерористичної операції;
Відділ культури, туризму та культурної спадщини,
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, районний військовий комісаріат,
районна організація ветеранів України (за згодою),
виконавчі комітети сільських, селищних рад
Протягом 2015 року

2) тематичних уроків, лекцій, бесід, присвячених 70-й річниці Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні, Дню пам’яті та примирення, Дню
Перемоги, 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-й річниці
завершення Другої світової війни, а також визволення України від фашистських
загарбників, у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, ПТУ
№38, закладах культури; екскурсій до музеїв, походів місцями бойової слави.
Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури,
туризму та культурної спадщини райдержадміністрації,
районна організація ветеранів України (за згодою),
виконавчі комітети сільських, селищних рад
Травень, вересень та жовтень 2015 року

2. У рамках обласної програми збереження історичної пам’яті про
Перемогу у Великій Вітчизняній війні на 2011-2020 роки активізувати роботу
щодо пошуку і впорядкування поховань жертв війни, передбачати в
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установленому порядку у місцевих бюджетах району на 2015 рік видатки на
виконання відповідних заходів.
Управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації, відділ організаційної
роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Протягом 2015 року

3. Організувати:
1) широке висвітлення у засобах масової інформації:
історичних подій, які відбувалися у роки Другої світової війни, у тому
числі на території району;
актуальних питань соціального захисту, медичного обслуговування
ветеранів війни, військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх
справ – учасників антитерористичної операції, а також членів їх сімей.
Відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації,
архівний відділ райдержадміністрації
Протягом 2015 року

2) показ художніх та документальних фільмів, присвячених подіям Другої
світової війни, визволенню України від фашистських загарбників.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації,
Протягом 2015 року

4. Сприяти виданню наукової, мемуарної, публіцистичної та
документальної літератури з історії Другої світової війни, її презентації
громадськості.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
Протягом 2015 року

5. Рекомендувати релігійним громадам області відслужити заупокійні
молебні в пам’ять про загиблих визволителів України від фашистських
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загарбників, військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ,
загиблих у зоні проведення антитерористичної операції.
Відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації
Травень, жовтень 2015 року
_________________________

