від 04 травня 2016 року

№ 119-р

Про підготовку відзначення в районі
у 2016 році Дня пам’яті та примирення,
71-ї річниці перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні
Відповідно до Указу Президента України від 08 квітня 2016 року № 130
«Про відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 28 квітня 2016 року № 174-р «Про
підготовку відзначення в області у 2016 році Дня пам’яті та примирення,
71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» та з метою
належного відзначення мужності та героїзму переможців нацизму у Другій
світовій війні, внеску українського народу у перемогу Антигітлерівської
коаліції, вшанування пам’яті жертв Другої світової війни, посилення державної
підтримки ветеранів війни, учасників українського визвольного руху та
учасників антитерористичної операції, жертв нацистських переслідувань, а
також формування у молоді почуття патріотизму, національної гідності,
готовності до захисту своєї держави:
1. Утворити районний Організаційний комітет з підготовки та
відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні (далі – Оргкомітет).
2. Затвердити:
склад Оргкомітету згідно з додатком;
районний план заходів з відзначення у 2016 році Дня пам’яті та
примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
(далі – районний план) (додається).
3. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад:
1) утворити організаційні комітети з відзначення у 2016 році Дня пам’яті
та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
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2) розробити та затвердити плани заходів щодо відзначення у 2016 році
Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні;
3) про проведену роботу проінформувати відділ організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації до 06 травня
2016 року.
4. Структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити своєчасне
інформування відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації про проведення заходів:
1) з нагоди відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і
71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні до 06 травня
2016 року;
2) заходів з нагоди визволення України від фашистських загарбників –
до 28 жовтня 2016 року.
5. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації до 06 травня 2016 року забезпечити узагальнення наданих
матеріалів та підготовку організаційному відділу облдержадміністрації
інформацію про відзначення в області Дня пам’яті та примирення, 71-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
6. Координацію роботи щодо забезпечення відзначення у 2016 році Дня
пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні покласти на заступника голови районної державної адміністрації
Бугаєнко О.П.
7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної
державної адміністрації та голови районної ради 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».
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
04 травня 2016 № 119-р

СКЛАД
районного організаційного комітету з підготовки та відзначення
у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні
Співголови оргкомітету:
ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ
Олег Дмитрович

- голова районної державної адміністрації

КУЧМІЙ
Богдан Борисович

- голова районної ради (за згодою)

Заступники співголів оргкомітету:
БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

- заступник голови районної державної
адміністрації

РОКОЧУК
Дмитро Сергійович

- заступник голови районної ради
(за згодою)

Члени оргкомітету:
ГАВРИЩУК
Євгенія Леонідівна

-

голова ради районної організації ветеранів
України (за згодою)

ГОЛОВАНЬ
Олександр Павлович

-

начальник Голованівського відділення
Головного управління Національної поліції
України в Кіровоградській області

ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

КАНАЙКІН
Микола Володимирович

керівник районного Центру допомоги
учасникам антитерористичної операції
(за згодою)

2
Продовження додатка
КУЛЕБА
Ірина Олександрівна

-

головний спеціаліст відділу організаційної
роботи та комунікацій з громадськістю
райдержадміністрації

КУЧМІЙ
Тетяна Дмитрівна

-

заступник керівника апарату, начальник
відділу організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації

ЛУЖАНСЬКА
Лариса Володимирівна

-

керівник апарату райдержадміністрації

МОРОЧЕНЕЦЬ
Ольга Всеволодівна

-

начальник архівного відділу
райдержадміністрації

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації

ПЛАХОТНЮК
Андрій Миколайович

-

завідувач сектору запобігання і виявлення
корупції, мобілізаційної та режимносекретної роботи апарату
райдержадміністрації

ПРУДКИЙ
Василь Васильович

-

начальник районного відділу управління
ДСНС України у Кіровоградській області

СЄРГЄЄВ
Олег Станіславович

-

військовий комісар районного військового
комісаріату

САПОЖКОВА
Ірина Василівна

-

начальник відділу кадрової роботи
райдержадміністрації
директор територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Голованівського
району

ТКАЧ

Валентина Леонідівна

ТУЗ
Сергій Віталійович
ФОМЕНКО
Марина Петрівна

-

начальник відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
головний лікар комунального закладу
«Голованівський центр первинної медикосанітарної допомоги»
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Продовження додатка
ЦИЛЮРИК
Людмила Володимирівна

-

перший заступник начальника
Ульяновского об’єднаного управління
Пенсійного фонду України
Кіровоградської області

ЦОБЕНКО
Сергій Олександрович

-

Голованівський селищний голова
(за згодою)

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
04 травня 2016 № 119-р

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і
Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
І. Заходи організаційного характеру
1. Забезпечити організацію та проведення у 2016 -2017 роках:
1) урочистостей з відзначення Дня пам’яті та примирення, 71-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також визволення України від
фашистських загарбників за участю керівництва районної державної
адміністрації, районної ради, Голованівської селищної ради, ветеранських
організацій, учасників антитерористичної операції, волонтерів, громадських
об’єднань, учнівської та студентської молоді;
Відділ культури, туризму та культурної спадщини, відділ
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ
організаційної роботи та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації, виконавчий апарат районної
ради, районний військовий комісаріат, районна організація
ветеранів України
(за згодою)
06-09 травня 2016 року, до 28 жовтня 2016 року

2) урочистих заходів, присвячених Дня пам’яті та примирення,
71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також визволення
України від фашистських загарбників за участю керівників місцевих органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
учасників
антитерористичної операції, волонтерів, громадських організацій, учнівської та
студентської молоді, представників територіальних громад тощо;
Сільські, селищні ради
07-09 травня 2016 року, до 28 жовтня 2016 року
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3) заходів з нагоди визволення населених пунктів району від нацистських
окупантів.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини, відділ
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ
організаційної роботи та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації, сільські, селищні ради,
Протягом 2016 року, січень 2017 року

2. Організувати проведення привітань:
1) керівництвом районної державної адміністрації, районної ради,
Голованівської селищної ради, районного військового комісаріату, районної
організації ветеранів України, ветеранів війни, військовослужбовців –
учасників антитерористичної операції, ветеранів війни в обласному госпіталі
для ветеранів війни, в інтернат них та інших лікувальних закладах, а також за
місцем проживання.
Центральна районна лікарня, управління соціального
захисту населення райдержадміністрації, виконавчий апарат
районної ради, сільські, селищні ради
Травень, жовтень 2016 року

3. Забезпечити упорядкування військових поховань, проведення ремонту
та реставрації меморіалів, пам’ятників, обелісків полеглим у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років, а також загиблим учасникам
антитерористичної операції.
Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, сільські, селищні ради
Протягом 2016 року

4. Передбачити в установленому порядку у місцевих бюджетах району на
2016 рік видатки на забезпечення соціально-побутових потреб, надання
медичної допомоги та матеріальної підтримки ветеранів, насамперед учасникам
бойових дій, інвалідам війни, учасникам українського визвольного руху часів
Другої світової війни, жертвам нацистських переслідувань, сім’ям загиблих
(померлих) воїнів, дітям війни.
Фінансове управління, управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, сільські, селищні ради
Протягом 2016 року
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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, відділ
організаційної роботи та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
Протягом 2016 року

6. Вжити заходи з метою запобігання актам вандалізму та руйнування
військових меморіалів, пам’ятників та місць поховань осіб, які загинули під час
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, а також під час проведення
антитерористичної операції на сході країни.
Голованівський відділ Головного управління Національної
поліції України в Кіровоградській області
Протягом 2016 року

7. Рекомендувати організувати Почесну варту, покладання квітів до
могил учасників Великої Вітчизняної війни, антитерористичної операції на
сході країни із залученням молоді, школярів, студентів, військовослужбовців.
Районний військовий комісаріат, відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, сільські, селищні ради
Травень, жовтень 2016 року

8. Забезпечити вручення ветеранам війни, військовослужбовцям
Збройних Сил України, співробітникам органів внутрішніх справ, учасникам
антитерористичної операції відзнаки обласної державної адміністрації, обласної
ради, районної державної адміністрації, районної ради.
Відділ кадрової роботи, відділ організаційної роботи
та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, районний військовий комісаріат,
Голованівський відділ Головного управління Національної
поліції України в Кіровоградській області, районний відділ
управління ДСНС України у Кіровоградській області,
районна організація ветеранів України (за згодою)
До 09 травня 2016 року

9. Підготувати сценарний план проведення урочистої ходи від
центральної площі селища до Братської могили радянських воїнів та
покладання квітів до Обеліска Слави, Братської могили радянських воїнів та
Меморіального комплексу загиблим учасникам за участю керівництва району,

4
ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, представників
громадських організацій, учнівської та студентської молоді, керівників установ
та організацій селища з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення,
71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
До 01 травня 2016 року

10. Організувати проведення урочистого мітингу з нагоди відзначення
Дня пам’яті та примирення та святкового вогника-зустрічі.
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури,
туризму та культурної спадщини, відділ організаційної
роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, районна організація ветеранів
України (за згодою), сільські та селищні ради
06 травня 2016 року

11. Організувати урочистості та святкове дійство «Свята Перемога в
серцях поколінь» та районний фестиваль військово-патріотичної пісні «Піснею
звеличимо Перемогу».
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації, відділ
організаційної роботи та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації, районний військовий
комісаріат, районна організація ветеранів України
(за згодою)
09 травня 2016 року

12. Забезпечити медичний супровід та належний санітарноепідеміологічний нагляд у місцях проведення заходів з відзначення в районі
Дня пам’яті та примирення, 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні, а також визволення України від фашистських загарбників.
Центральна районна лікарня, управління Державного
санітарно-епідеміологічного нагляду у Вільшанському та
Голованівському районах Новоархангельського
міжрайонного управління в Кіровоградській області
Травень, жовтень 2016 року

13. Забезпечити охорону громадського порядку та дотримання вимог
безпеки дорожнього руху під час проведення заходів з відзначення в області
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Дня пам’яті та примирення, 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні, а також визволення України від фашистських загарбників.
Голованівський відділ Головного управління Національної
поліції України в Кіровоградській області
Травень, жовтень 2015 року

ІІ. Заходи, спрямовані на поліпшення соціального захисту
та медичного обслуговування ветеранів та інвалідів війни, учасників
антитерористичної операції, 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
До 05 травня 2015 року

2) надання пільг ветеранам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років
відповідно до чинного законодавства;
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Протягом 2016 року

3) надання ветеранам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років послуг
служби «соціальне таксі»;
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Протягом 2016 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
Протягом 2016 року
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5) першочергове надання соціальних послуг одиноким ветеранам війни у
територіальних центрах соціального обслуговування для громадян похилого
віку тощо.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Протягом 2016 року

2. Вжити заходи щодо надання кваліфікованої медичної допомоги:
1) ветеранам війни, забезпечити проходження ними щорічних
профілактичних медичних оглядів у лікувально-профілактичних закладах
району;
Центральна районна лікарня
Протягом 2016 року

2) військовослужбовцям, співробітникам органів внутрішніх справ –
учасникам антитерористичної операції, які проходять лікування та реабілітацію
у лікувальних закладах району.
Центральна районна лікарня
Протягом 2016 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, відділ
регіонального розвитку, містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Протягом 2016 року

2)
вирішення
соціально-побутових
питань
членів
сімей
військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ, які загинули під
час виконання службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної
операції; забезпечення дотримання соціальних гарантій для учасників
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антитерористичної операції (пільговий проїзд, вирішення питань надання
земельних ділянок)
Управління соціального захисту населення, фінансове
управління райдержадміністрації, відділ Держгеокадастру у
Голованівському районі
Протягом 2016 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.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини,
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, районний військовий комісаріат,
Голованівський відділ Головного управління Національної
поліції України в Кіровоградській області, районна
організація ветеранів України (за згодою), сільські та
селищні ради
Протягом 2016 року

2) тематичних уроків, виставок, лекцій, бесід, присвячених Дню пам’яті
та примирення, 71-й річниці завершення Другої світової війни,
антитерористичної операції на сході України, визволення України від
фашистських загарбників у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та
позашкільних навчальних закладах, закладах культури.
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму та
культурної спадщини райдержадміністрації, районна
організація ветеранів України (за згодою), районний
військовий комісаріат
Травень, жовтень 2016 року

2. Забезпечити виготовлення та використання символів пам’яті (червоні
маки) для використання у заходах присвячених Дню пам’яті та примирення,
71-й річниці завершення Другої світової війни, а також визволення України від
фашистських загарбників.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
06, 09 травня 2016 року
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3. У рамках районної програми збереження історичної пам’яті про
Перемогу у Великій Вітчизняній війні на 2016-2020 роки активізувати роботу
щодо пошуку і впорядкування поховань жертв війни, передбачити в
установленому порядку у місцевих бюджетах району на 2016 рік видатки на
виконання відповідних заходів.
Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
Протягом 2016 року

4. Організувати широке висвітлення у засобах масової інформації:
1) історичних подій Другої світової війни, у тому числі на території
району;
2) актуальних питань соціального захисту, медичного обслуговування
ветеранів війни, військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх
справ – учасників антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих
учасників антитерористичної операції;
Відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації
Протягом 2016 року

5. Рекомендувати релігійним громадам району відслужити заупокійні
молебні в пам’ять про загиблих визволителів України від фашистських
загарбників,
військовослужбовців,
загиблих
у
зоні
проведення
антитерористичної операції.
Відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації
Травень, жовтень 2016 року
_________________________

