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Про пiдготовку вiдзначення в районi у 2017 роцr
.Щня пам'ятi та примирення,72-i рiчницi перемоги
над нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi

]

Вiдповiдно до Указу Президента УrgаiЪи вiд 28 березня 201_7 року
J\b 84 кПро вiдзначенш у 2017 роцi
пам'ятi та примирення i 72:i рiчницi
'Щня
перемоги над нацизмом у ,.Щругоi cBiToBoi вiйнi>>, ГIлаrry органiзацiТ виконання
Указу Президента УкраiЪи вiд 28 березня 201_7 року Nэ 84, розпоряджеЕнrI
голови обласноi державноТ адмiнiстрацii вiд25 квiтня 2017 року JФ 200_р <Про
пiдготовку вiдзначення в областi у 2017 роцi .Щня паlrл'ятi та примирення,
72-i рiчницi перемоги над нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнЬ та з метою
н.tпежного вiдзначеннrl MyжHocTi та героiЪму переможцiв нацизму у ,Щругiй
свiтовiй вiйнi, внеску украiЪського народу у перемоry Антигiтлерiвськоi
коагliцii, вшанування пам'ятi жертв.Щругоi cBiToBoi вiйни, посиленнrt державноI
пiдтримки BeTepaHiB вiйни, 1"rасникiв украiнського визвольного руху та
уrасникiв антитерористичноi операцii, жертв нацистських переслiдувань, а
також формування у молодi почуття патрiотизму, нацiона-гtьноТ гiдностi,
готовностi до заtхисту своеi держави:

1. Утворити районний Органiзацiйний KoMiTeT з пiдготовки та
вiдзначенIuI в районi .Щня пам'ятi та примирення i 72-i рiчницi перемоги над
нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi (далi - Оргкомiтет).
2. Затвердити:
скJIад Оргкомiтеry згiдно з додатком;

районний план заходiв

з

вiдзначення Дня пам'ятi та примирення i
у Другiй свiтовiй вiйнi (дапi - районний

72-Т рiчницi перемоги над нацизмом
план) (додаеться).

3. Рекомендувати виконавчим KoMiTeT€lM селищноi та сiльських рад:
1) утворити органiзацiйнi комiтети з вiдзначенЕя

у 2017 роцi Дня

паrrл'ятi

та примирення i72-T рiчницi перемоги над нацизмом у.Щругiй свiтовiй вiйнi;
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2) розробити та затвердити плани за(одiв щодо вiдзначеншI у 20L7 роцi
.Щня пам'ятi та примирення i 72-i рiчницi перемоги над нацизмом у Щругiй
свiтовiй вiйнi;

3) про

проведену роботу проiнформувати районну державну

адмiнiстрацiю до 05 травня 2017 року.

4. Струкryрним пiдроздiлам райдержадмiнiстрацii забезпечити своечасне
iнформування райдержадмiнiстрацii про проведення заходiв:

з

нагоди вiдзначення у 201.7 роцi Щня памПятi та примирення i
72-I рiчницi перемоги над нацизмом у .Щругiй свiтовiй вiйнi - до 05 TpaBIIrI

1)

20|7 року;

2) заходiв з нагоди визволення УкраiЪи вiд фашистських загарбникiв

-

до 27 жовтня 2017 року.

5. Сектору

мобiлiзацiйноi роботи апарату райдержадмiнiстрацii до

12 травня 20|7 року забезпечити узагаJIьнення наданшх MaтepiEtлiB та пiдготовку

iнформацiй органiзацiйному вiддiлу апарату КiровоградськоI обласноi
державноi адмiнiстрацii про вiдзначення в районi ,Щня пам'ятi та примирення i
72-Т рiчницi перемоги над нацизмом у ,Щругiй свiтовiй вiйнi.

6. Координацiю роботи щодо забезпечення вiдзначення в районi ,Щля
пам'ятi та примирення i 72-\ рiчницi перемоги над нацизмом у Другiй свiтовiй
вiйнi покJIасти на першого заступника гслови райдержадмiнiстрацiТ та
заступника голови районноi ради.

7. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови районноi

державноi адмiнiстрацii та голови районноi ради вiд 29 квiтня 2016 року
JФ 85-р/12-од <Про пiдготовку вiдзначення в районi у 20lб роцi Щня пам'ятi та
примирення, 71-i рiчницi перемоги над нацизмом у Другiй свiтовiй вiйнЬ.
8. Фiнансовому управлiнню райдержадмiнiстрацii передбачити видiленнrl
асигнувань дtя забезпечення фiнансування заходiв з вiдзначення 72-i рiчницi

перемоrи над нацизмом
коштiв районну раду.

у fuугiй

свiтовiй вiйнi, визначити розпорядником

9. Контроль за виконанням даного розпорядженЕя покJIасти на першого
заступника голови райдержадмiнiстрацii Нестерова С.А.
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Щодаток
розпорядженнrI голови
ВiльшанськоТ районноi
державноi адмiнiстрацii та
.Що

юлови Вiльшанськоi районноi
ради
27 квiтня 201-7 Ns 96-р121-од

склАд

районного Органiзацiйного KoMiTery з пiдготовки та вiдзначення
у 2017 роцi ,Щня пам'ятi та примирення i 72-Трiчницi перемоги
над нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi

спiвголови оргкомiтеry:

НЕСТЕРОВ
Сергiй Анатолiйович
ЛЕIФ
михайло Якович

перший засryпник голови районноi державноi
адмiнiстрацiТ
голова районноi ради

Засryпнпкп спiвголiв оцгкомiтеry:

МIДйЙJIОВ

Олександр Петрович

-

САКУН
.Щмитро Станiславович

заступник голови районноi ради
заступник голови районноi державноi

адмiнiстрацii

члени оргкомiтетч:

БУДАРЕIФКА
Наталiя ЮрiЪна
ВАСИJЪКОВСЬКА
Наталiя СергiiЪна

-

ГРИГОР'еВ
Сергiй Сергiйович

-

-

ДОРДеВА
Натапiя Олександрiвна
lРАНДАJГУШ
BiKTop Василъович
Д'I,ГА
Лiлiана Анатолiiвна

начальник управлiння соцiального захисry
населення райдержадмiнiстрацiТ
головний спецiа-ltiст вiддilry економiки та
розвитку iнфраструктури
райдержадмiнiстрацiТ
завiдувач сектору iнформацiйноТ дiяльностi та
комунiкацiй з громадсъкiстю апарату
райдержадмiнiстрацii
головний спецiалiст сектору мобiлiзацiйноТ
роботи апарату райдержадмiнiстрацii
начальник вiддi.rry освiти
райлержадмiнiстрацii
начальник управлiння агропромисловою
розвитку райдержадмiнiстрацii
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жировА

Bipa Борисiвна

-

Продовження додатка
нача"пьник фiнансового управлiння

райдержадмiнiстрацii

КJIИМЕНКО

-

KyPIHHA

-

тимчасово викон)aючий обов'язки
начаJIьника Вiльшанського вiддiлення
Голованiвського вiддilry полiцiТ ГУ НП в
Кiровоградськiй областi
головний лiкар центр€lльноТ районноТ лiкарнi

-

керiвник апаратурайдержадмiнiстрацiТ

олег Васильович

тетяна Миколаiвна

куцАрЕвА

олена Валентинiвна

мЕльник

Вiкторiя Сергiiвна

мЕJъник

Ярослав Вiкторович

I\шоиЙловА

Олена Петрiвна

нЕмировАIfl4lz

заступник керlвника апарату, нач€Lпьник
вiддiлу управлiння персон€lлом апарату
райдержадмiнiстрацii
керуючий справами районноi ради
начальник вiддiлу купьтури, туризму та
культурноi спадщини райдержадмiнiстрацii

Ва.пентина IBaHiBHa

завiдувач архiвного сектору
райдержадмiнiстрацiТ
начальник 30 державноi пожежнорятувальноi частини управлiння ДСНС
УкраiЪи у Кiровоградськiй областi
Вiльшанського районного вiддiлу
завi.цувач сектору регiонального розвитку,
мiстобудування, архiтекryри та житловокомунального господарства
райдержадмiнiстрацii
голова районноi органiзацii Органiзацii
BeTepaHiB УкраiЪи (за згодою)

ХАРКОВЕНКО

селищний голова смт Вiльшанка

ЧЕЧЕJЪНШ{ЬКИИ

вiйськовий KoMicap районного вiйськового
KoMicapiaTy

Володимир Миколайович

рАлсв

Iгор Вiталiйович

СВIЧКАРЪОВА

Алла Свгенiiвна

тодоровА

Володимир Федорович
Петро Iванович

Керiвпик апараry районноi

деряmв
(l

мrнIстрацп

о.куцАрЕвА
v{l

Керуючий справами

я.мЕльник

ЗАТВЕРДЖЕНО
РозпорядженнrI голови
ВiльшанськоТ районноТ
державноТ адмiнiстрацii та
голови Вiльшанськоi районноi

ради
27 квiтъtя201_7 Jф 9б-рl21-од

рдйонншй плАн зАходIв

з вiдзначенЕя у 2017 роцi Щня пам'ятi та примиреннlI
i Дня перемоrи над нацизмом у fuугiй свiтовiй вiйнi

I. Заходи органiзацiйного характеру

органiзацiю та проведенняу 201-7-2018 poк€lx:
1) урочистостей з вiдзначення ,Щня пам'ятi та примирення, 72-i рiчницi
перемоги над нацизмом у.Щругiй свiтовiй вiйнi, а також визволення Украiни вiд
1. Забезпечити

за rIастю

керiвництва районноi державноТ
ради, ветеранських органiзацiй, 1"rасникiв
антитерористичноТ операцiТ, волонтерiв, |ромадських об'еднань, 1..lHiBcbKoi
фашистських загарбникiв
адмiнiстрацiT, районноТ

молодi;

Секгор iнформацiйноI дiяльностi та комунiкацiй з
громадськiстю апарату райдержадмiнiстрацii,
вiмiл освiти райдержадмiнiстрацii, вiддiл
культури, туризму та культурноi спадщини
райдержадмiнiстрацiТ, секгор мобiлiзацiйноТ роботи
апарату райдержадмiнiстрацir, селищна та сiльськi
ради
07-09 травЕя 2017 року, до 28 жовтня 201-7 pory

урочистих заходiв, присвячених Дню пам'ятi та примиреншI,
72-й рiчницi перемоги над нацизмом у .Щругiй свiтовiй вiйнi, а також

2)

визволення УкраТни вiд фашистських загарбникiв за }частю керiвникiв органiв
мiсцевого самоврядування, у^rасникiв антитерористичноi операцii, волонтерiв,
цромадських органiзацiй, yrHiBcbKoi молодi тощо;
Селищна та сiльськi ради
07-09 травЕя 2017 року, до 28 жовтня 201-7 року
3) заходiв з нагоди визволення смт Вiльшанка, iнших населеншх гryнктiв
району вiд фашистсъких загарбникiв.
Секrор iнформаuiйноi дiяльностi та комунiкацiй з
громадськiстю апарату райлержалмiнiстрацii,
вiддiл культури,'туризму та культурноi сшадщини
райдержадмiнiстрацii, секгор мобiлiзацiйноi роботи
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апарату раFцержадмiнiстрацir, селищна та сiльськi
ради
Протягом 2017 року, березень 2018 року
2. Органiзувати проведення привlтань:

1)

керiвництвом районноi державноi адмiнiстрацiт, районноi ради,

вiльшанськоi ..пrщ"оi ради, Вiльшанського районного вiйськового
KoMicapiary, районноi органiзацii Органiзацii BeTepaHiB Украiни,
в
вiйськово"rrу*Оъвцiв - уlасникiв антитерористичноi операцii, BeTepaHiB вiйни
районних лiкуватlьних закJIад€ж ;

Управлiння соцiального за)шсту населення
райиержалмiнiсграuii, виконавчий апарат районноi
р4ди
Травень, жовтень 20l7 року

2) керiвниками органiв мiсцевого сtлlvIоврядування району BeTepaHiB вiйни
за мiсцем пр)Iшвання.
виконкоми мiсцевих рад
Травеньо жовтень 201.7 року

з. Забезпечити упорядкування вiйськових поховань, проведення ремонц
та реставрацii lrl.rорi-iЪ, пам'ятникiв, обелiскiв полеглим у ,Щругiй свiтовiй
вiйнi, u r"Ko* загибгим учасникаJvr антитерористичноi операцii,
Виконкоми мiсцевих род, сектор регiоншtьного
та житлово_
розвитку, мiстобудування, архiтекгури
комунаJIьного господарства райлерхалмiнiсграчii
Протягом 2017 року

4. Перлбачати в установленому порядку у мiсцевих бюджетах району на
2017 piK Ъ"дчr*, на забезпечення соцiапьно_побутових потреб, наданЕя
медичноi допомоги та матерiагlьноi пiдтримки BeTepaHiB, насамперед rIасникам

часiв
бойових дiй, iнвапiдам вiйни, rIасникам украiнського визвольного руху
переслiдуваньо сiм'ям загиблих
,,ЩругоI cBiToBoi вiйни, жертвам нацистських
(померлих) воiЪiв, дiтям вiйни.
Фiнансове управлiння райдержадмiнtстрацtr,
управлiнrrя соцiального захисту насслення
райдержалмiнiстраuii
Протягом 20|7 року

за
5. Провести 08 травюI 20117 року увечерi акцiю <<Перша хвилина мирр)
)п{астю громадсь*о.ri' керiвництва райдерж4дмiнiстраuii, районноi ради,
bin"-u"ciKoi селищноi роди, керiвникiв мiсцевих органiВ ВИКОНаВЧОi ВltаДИ Та
органiв мiсцевого самоврядування району, пiд час якоi передбачити:

1) виступи керiвникiв мiсцевих органiв, виконавчоi влади та органlв
мiсцевоГо самовРяд/ваннrl районУ з нагоди з'вiдзначення у 2017 роцi М
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пам'ятi та примирешuI i 72-Т рiчницi перемоги над нацизмом у Щругiй свiтовiй
вiйнi;
2) проведення хвиJIини мовчання та культурно-мистецьких заходiв;
3) символiчне зап€}пеннrI

вогню миру (о 2З.01 год.).
Секгор iнформаuiйноТ дiяльностi та комунiкацiй з
цромадськiстю апарату райдержадмiнiсrрацii,
вiддiл культури, туризму та кульryрноi спадщини
райдержадмiнiстрачii, районний вiйськовий
KoMicapiaT, Вiльшанське вiмiлення
Голованiвського вiллiлу полiцiТ ГУ НП в
Кiровоградськiй областiо районний вiддiл
управ.lriння,Щержавноi служби надзвичайних
сlтryацiй Уtgаiни у Кiровоградськiй областi,
селищна та сiльськi рчдl,l
08 травня 2017 року

6. Пiдгоryвати:

1) окреме дорr{ення першого заступника голови райдержадмiнiстрацii
щодо проведення 08 TpaBlr I 2аП року акцii <<Перша хвилина миру);
Секгор iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з
громадськiстю апараry райдержадмiнiстрацii,
вiддiл культури, туризму та культурноi спацтцини
райдержадмiнiстраuii
Що 03 TpaBluI 20|7 року

2) сценарний план проведення 08 травня 20|7 року акцiТ <<Перша хвилина
миру) за }частю громадськостi, керiвництва районноi державноТ адмiнiстрацiТ,

р4ди iз заlгrlенням вiдповiдних структурних

пiдроздiлiв
райдержадмiнiстрацiТ, територiшtьних органiв MiHicTepcTB i вiдомств району.

районноТ

Секгор iнформачiйноi дiяltьностi та комунiкацiй з
громадськiстю апарату райдержадмiнiстрачii,
вiмiл культури, туризIttу та культурноi спадщини
райдержадмiнiстрачii
Що 05 травня 2017 роry

7.

Забезпечити всебiчне сприяння статутнiй дiяльностi громадськш(
органiзацiЙ BeTepaHiB, у тому числi IIIJIяхом надання фiнансовоi пiдтримки,
безкоштовного надання примiщень, оргтехнiки тощо.
Управлiння соцiа.пьног0 захисту населення
райдержадмiнiстрачii, секгор iнформачiйноi
з гром адськiсшо rшарату

Ёffiж;?J:н.тý""iй
Протягом 2017 року

]
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8. Не допускати позбавленнrI громадських органiзацiй BeTepaHiB займаних

примiщень, якi були наданi iм вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи
для здiйснення стаryтноi дiяльностi.

iilТ}:i,Т,НЪlýРаДИ
9. Вжити заходи з метою запобiгання актам ванда.гliзму та руйнуванЕя
вiйськових меморiа.гtiв, пам'ятникiв та мiсць похов€lнь осiб, якi загинули пiд час
.Щругоi cBiToBoi вiйни, а також пiд час проведення антитерористичноi операцiI
на сходi краiЪи.

Вiльшанське вiддiленrrя Голованiвського вiддiлу
полiцii ГУ НП в Кiровоградськiй областi
Протягом 2017 року

10.

Забезпечити Bpy{eH}uI ветеранам вiйни, вiйськовослужбовцям
Збройних Сил УкраiЪи, Нацiонаrrьноi гвардiТ Украiни, спiвробiтникам органiв
внугрiшнiх сгrрав, у{асникам антитерористичноi операцiТ державних нагород,
вiдзнак обласноi державноi адмiнiстрацii та обласноi ради, районноI державноi
адмiнiстрацii та районноi ради, вiдомчюr вiдзнак.
Вiддiл управлiння персоналом апарату
райдержадмiнiстрацii, секгор iнформачiйноi
g::::::1_ у:, "i кацiй з гром адськiстю апар ату
I
райдержадмiнiстрацii, В iльшанське вiддiленЕя
Голованiвського вiддilry гlолiцii ГУ НП в
Кiровогралськiй областi, районний вiддiл

Iffi,тт,#i}тfiжьт::#Ёж;
Ёжъý*iзацiя

Що 09 TpaBIut 2017

органiзацii BeTepaHiB уrqраiъи

року

11. Пiдготувати сценарний план проведення урочистоi ходи

та
покJIадання KBiTiB за )л{астю BeTepaHiB вiйни, жертв нацистських переслiдувань,
уrасникiв антитерористи[Iноi операцii, представникiв громадських орг€lнiзацiй,
учнiвськоТ молодi з нагоди вiдзначення Щня пам'ятi та примирення, 72-i рiчницi
перемоги над нацизмом у Дргiй свiтовiй вiйнi.
Вiддiл культури, туризму та культурноi спадщини

fi H:i}Hil Н[ffiffi

r

:жЁТilfi"J*о"",

дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю апарату
райдержадмiнiстрацii, Вiльшанська селищна рада
Що 03 травня 2017 року

|2.

Забезпечити медичний супровiд

та

епiдемiологiчний нагляд у мiсцл< проведення з.аходiв

наrrежний caHiTapHoз вiдзначення в районi

.Щня

пам'ятi та примиреншt, 72-i рtчницi перемоги над нацизмом

у

свiтовiй вiйнi, а також визволення УкраiЪи вiд фашистськлtх загарбникiв.

Щругiй

Вiльшанська цеЕтрапьна районна лiкарня,
селищна та сiльськi ради
Травень, вересень та жовтенъ2017 року

13. Забезпечити охорону |ромадсъкого порядку та дотримання безпеки
дорожнього руху пiд час проведення заrодiв з вiдзначеннrl в районi.Щня пам'ятi
та примиренrul, 72-I рiчницi перемоги над нацизмом у fuугiй свiтовiй вiйнi, а
також визволення УкраiЪи вiд фашистських загарбникiв.
Вiльшанське вiлцiленrrя Голованiвського вiддiлу
полiцii ГУ НП в Кiровоградськiй областi, селищна
та оiльськi ради
Травеньо жовтень 20|7 року

II. Заходп, спрямовашi на полiпшення стану соцiального
захисту та медичпого обслуговуванпя BeTepaHiB та iнвалiдiв вiйни,
учасникiв аптитерорпстпчно[ операцi'ь члешiв сiмей вiйськовослужбовцiв,
спiвробiтшикiв оргаrriв впугрiшнiх справ, якi загинули пiд час виконання
слупсбових обовПязкiв у зонi проведення антптерорпстпчно[ операufi
1. Забезпечити:

1) своечасЕу та

у

повному обсязi виплату щорiчноi разовоi грошовоi
допомоги ветеранам вiйни згiдно з чинним законодавством Украihи;
Управлiння соцiа.пьного зЕlхисту населенIuI
райдержадмiнiстрацiТ
{о 05 травня 2017 року

2) надання пiльг ветеранам вiйни вiдповiдно до чинного законодавства;
Управлiння соцiа.тrьного зilхисту населення

райдержалмiнiстрацii
Протягом 20|7 року
3) надання ветеранам вiйни посJIуг сrryжби <<соцiальне таксil>;
Управлiння соцiа.шьного захисту цаселеншI
райдержадмiнiстрачiТ
Протягом 2017 року

4) позачергове влаштування BeTepaHiB вiйни, якi потрапили у складнi
життевi обставини, до спецiалiзованих закладiв для людей похилого BiKy у
встановленому порядку;

Управлiння соцiа.пьцого за>йсту населеншI
райдержадмiнiстрацii
Протягом 2017 року

5) першочергове надання соцiальних посдуг одиноким ветеранам вiйни у
територiЕIпьних центрах соцiатlьного обстгуговування тощо.

Управлiн"" :озi*:::го

iTpor"ror 2017 року

захисту ЕасеJIенЕ,
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1)

культурно-мистецьких за(одiв, тематичних виставок, зустрiчей
керiвникiв мiсцевих органiв виконавчоi влади та посадових осiб органiв
мiсцевого самоврядування з ветеран€}ми вiйни, жертвами нацистськIо(
переслiдувань; членами сiмей вiйськовосlryхбовцiв, спiвробiтникiв органiв
внугрiшнiх справп якi загинули пiд час проведенIuI антитерористичноi операцii;
Вiддiл культури, туризму та культурноi спадщинио
райдержадмiнiстрацii, управлiння соцiальнOго
зЕ}хисту населеннrI райдержадмiнiстрацii районний
вiйськовий KoMicapiaT, Вiльшанське вiддiленrrя
Голованiвського вiддilry полiцii ГУ НП в
Кiровоградськiй областi, районна органiзацiя
Органiзачii BeTepaHiB Украihи (за згодою)
Протягом 2017 року

2)

тематичних ypoKiB, лекцiй, бесiд, присвячених .Щню пам'ятi та
примиреншt, 72-й рiчницi завершення .Щругоi cBiToBoi вiйни, антитерористичноi операцiТ на сходi Украiни, визволення УкраiЪи вiд фашистсъких
загарбникiв, у заг€шьноосвiтнiх та позашкiльних IIавчапьних закJIадах, закJIадах
культури.

Вiддiл освiти райдерхадмiнiстрацii, вiддiл
культури, туризму та культурноi спадщини
райдержадмiнiстрацii, райокна органiзацiя
ОрганiзацiТ BeTepaHiB Украi'ни (за згодою)
Травеньо жовтень 2017 року

3) зустрiчi з 1^lHiBcbкoю молоддю <<Новий порядок окупацiйЕого режиму
на Кiровоградщинi>>, присвяченоi ДЕIо палл'ятi та примиреннrI, 72-й рiчницi
перемоги над нацизмом у,.Щругiй свiтовiй вiйнi.
Вiддiл освiти райдержадмiнiстрачii
Травеньо жовтень 20|7 року

4)

виставки архiвних документiв, присвячених Дню пам'ятi та
примирення,72-й рiчницi перемоги над нацизмом у fuугiй свiтовiй вiйнi.
Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii, вiддiл
культури, туризму та культурноi спадщини
райлержалмiнiстрацii
05 травня 2017 роцу

2. Забезпечити виготовленнrI та використання символiв пам'ятi (червонi
маки) для використанЕя у заходах, присвячених Дню пам'ятi та примиреннrt,
72-й рiчницi завершення Щругоi cBiToBoi вiйни, а також визволення УкраiЪи вiд
фашистських загарбникiв.

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii, вiддiл
культури, туризму та культурноi спадщини
райдержадмiнiстрашii
06 травня 201-1 р9ýу
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З. У

paмKzlx обласноТ процрами збереження iсторичноi паlл'ятi пРО
Перемоry у fuугiй свiтовiй вiйнi на 201 t-2020 роки активiзувати робоТУ щОДО
пошуку i впорядкування поховань жертв вiйни, передбачити в установленому
порядку у мiсцевих бюджетах району на 201_7 piK видатки на виконаННЯ
вiдповiдних заrодiв.

:;fr:,-#;"i#;хъ""::fi ffi l;т#ъ'Ig#;ff ;,"-

iffiТ,Тffii;ЁЁ''

селищна та сiльськi ради

4. Сприяти широкому висвiтленню у засобах масовоТ iнформацii:

1) iсторичних подiй ,Щругоi свiтовоi вiйни, у тому числi на територii
району;

2) акryальних питань соцiалъного захисту, медичного

обс.гryгоВУВаННrt

BeTepaHiB вiйни.Щругоi свiтовоi вiйни, уrасникiв антитерористичноТ операцii;
Секгор iнформачiйноi дiяльностi та комунiкацiй з
цромадськiстю апараry райдержадмiнiстрацii
Травень 2017 року

3) заходiв, що вiдбуватимуться на територiТ району до ,,Щня пам'яТi
примиреннщ 72-\рiчницi перемоги над нацизмом у fuугiй свiтовiй вiйнi.

Та

Сектор iнформаuiйноi дiяльностi та комунiкацiй з
громадськiстю апарату райдержадмiнiстрачii
Протягом 2017 potcy

5. Рекомендувати релiгiйним |ромадам району вiдслужити заУпокiЙнi
молебнi в пам'ять про загиблих визволителiв УкраiЪи вiд фашИсТсьКИХ
загарбникiв, вiйськовос.гryжбовцiв, спiвробiтникiв органiв внутрiшнiХ сЦРаВ,
загиблих у зонi проведенЕя антитерористичноi операцiТ.
Вiмiл iнформаuiйноТ дiяльностi та комунiкацiй з
громадськiстю апарату райдержадмiнiстраuii,
селищна i сiльськi ради
Травень, жовтень 2017 року

