Проект

Про відзначення
на Вінниччині Дня захисника України
Відповідно до Указу Президента України від 14 жовтня 2014 року
№806/2014 «Про День захисника України», рішення 4 сесії обласної Ради 7
скликання від 11 лютого 2016 року № 63 «Про відзнаки обласного рівня», з
метою вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які
присвятили своє життя служінню українському народу, посилення суспільної
уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження та розвитку
національних військових традицій:
1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення на
Вінниччині Дня захисника України ( далі – Оргкомітет) у складі згідно з
додатком 1.
2. Затвердити заходи з підготовки та відзначення на Вінниччині Дня
захисника України (далі – Заходи), що додаються.
3. Нагородити Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил,
ветеранів війни та військової служби, активістів громадських організацій,
військовослужбовців та працівників Збройних Сил України з виплатою
грошової винагороди згідно з додатком 2.
4. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного
значення, структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити
виконання Заходів, про що інформувати Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації до 19
жовтня 2018 року для подальшого узагальнення та інформування
облдержадміністрації до 24 жовтня 2018 року.
5. Управлінню культури і
мистецтв облдержадміністрації
(Городинський С.С.) профінансувати видатки з проведення Заходів коштом,
передбаченим в обласному бюджеті на інші культурно-освітні заходи,
відповідно до кошторису.
6. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації (Василюк С.М.) профінансувати видатки з проведення
Заходів та придбання квіткової продукції коштом, передбаченим в обласному
бюджеті на інші заходи у сфері засобів масової інформації, відповідно до
кошторису.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови облдержадміністрації Івасюка І.Д.

Голова обласної державної
адміністрації

В. КОРОВІЙ

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від _________ 2018 року № __
СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та відзначення
на Вінниччині Дня захисника України
ІВАСЮК
Ігор Дмитрович

– заступник
голови
співголова оргкомітету

облдержадміністрації,

КРЕМЕНЮК
– заступник голови обласної ради,
Михайло Володимирович
оргкомітету (за згодою)

співголова

ЯКУБОВИЧ
Галина Анатоліївна

– заступник Вінницького міського голови (за
згодою)

БУНЯК
Володимир
Володимирович

– в.о. директора Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

БАБІЙЧУК
Валерій Вікторович

– головний
клінічного
згодою)

БАЮШ
Олександр Якович

– начальник відділу інформаційно-пропагандистського забезпечення, культури та традицій
управління з виховної та соціально-психологічної роботи Командування Повітряних Сил
Збройних Сил України (за згодою)

ВАСИЛЮК
Світлана Михайлівна

–

ВИСОЦЬКА
Катерина Іванівна

– директор обласного краєзнавчого музею (за
згодою)

ВІННИЦЬКИЙ
Олег Миколайович

– військовий комісар Вінницького обласного
військового комісаріату (за згодою)

ВОВЧЕНКО
Сергій Дмитрович

– директор Департаменту цивільного захисту
облдержадміністрації

ВОЛКОВ
Сергій Адієвич

– директор Департаменту житлово-комунального
господарства, енергетики та інфраструктури
облдержадміністрації

лікар
Вінницького
госпіталю ветеранів

обласного
війни (за

директор
Департаменту
інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

ГРАБОВИЧ
Людмила Олексіївна

– директор Департаменту
облдержадміністрації

ГОРОДИНСЬКИЙ
Станіслав Станіславович

– начальник управління культури і мистецтв
облдержадміністрації

ДМИТРІЙЧУК
Олег Вікторович

– головний спеціаліст Центру Міжрегіонального
сектору Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників АТО у Вінницькій
області (за згодою)

ЗАБОЛОТНА
Наталія Михайлівна

– директор
Департаменту
соціальної
та
молодіжної політики облдержадміністрації

КОПАЧЕВСЬКИЙ
Микола Анатолійович

– директор
Департаменту
облдержадміністрації

ПЕДОС
Юрій Володимирович

начальник Головного управління Національної
– поліції у Вінницькій області (за згодою)

ПРУДИУС
Пилип Григорович

– голова
громадської
ради
облдержадміністрації (за згодою)

САЛЕЦЬКИЙ
Ігор Олександрович

–

СЛІВІНСЬКИЙ
Анатолій Михайлович

– голова Громадської Спілки «Всеукраїнське
об’єднання учасників бойових дій та
волонтерів АТО» (за згодою)

СМІШНИЙ
Роман Вікторович

– голова громадської організації «Вінницький
союз учасників АТО» (за згодою)

ЧЕРНЯВСЬКИЙ
Сергій Володимирович

– начальник управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

ШЕВЧУК
Руслан Богданович

– начальник Головного управління державної
служби України з надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області (за згодою)

Керівник апарату
облдержадміністрації

охорони

здоров’я

фінансів

при

управління у справах національностей та
релігій

В.БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від ________ 2018 року № __
ЗАХОДИ
з підготовки та відзначення на Вінниччині
Дня захисника України
1. Використати підготовку і проведення заходів з метою вшанування
бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя
служінню Українському народу, посиленню суспільної уваги та турботи про
захисників рідної землі, збереження та розвитку національних військових
традицій.
Оргкомітет,
Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації;
управління культури і мистецтв
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
Протягом жовтня 2018 року.
2. Затвердити відповідні плани заходів з підготовки та відзначення на
Вінниччині Дня захисника України і провести в населених пунктах області
урочисті заходи.
Райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
Жовтень 2018 року.
3.Провести:
1) в населених пунктах області зустрічі із учасниками АТО (ООС),
представниками громадських організацій; відвідування ветеранів війни та
військової служби, військовослужбовців, інвалідів війни, учасників
українського визвольного руху, які перебувають у закладах соціального
захисту населення, госпіталях для ветеранів війни, медичних, санаторних і
реабілітаційних закладах, сімей загиблих учасників антитерористичної
операції.
Департаменти облдержадміністрації:
охорони здоров’я;
соціальної та молодіжної політики;
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.

Протягом жовтня 2018 року.
2) покладання квітів, вінків, гірлянд до меморіалу Слави та пам’ятного
знаку Небесній Сотні та загиблим Героям АТО у м. Вінниця (площа
Європейська), мітинги-реквієми, урочисті покладання до пам’ятників,
пам’ятних знаків загиблим в АТО та у Другій світовій війні в усіх населених
пунктах області з нагоди Дня захисника України.
Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
управління культури і мистецтв
облдержадміністрації;
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення
12-14 жовтня 2018 року
3) бесіди, уроки мужності, години спілкування, класні години,
присвячені Дню захисника України, в закладах освіти області; оформлення
виставки світлин, присвяченої подвигу захисників України «Герої не
вмирають» в шкільних бібліотеках області.
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
Протягом жовтня 2018 року.
4) відповідну роботу щодо поліпшення соціально-побутового та
медичного обслуговування ветеранів війни та військової служби, учасників
українського визвольного руху та учасників бойових дій і АТО (ООС) , сімей
загиблих воїнів.
Департаменти облдержадміністрації :
охорони здоров’я; соціальної та молодіжної
політики;
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
Постійно.
5) тематично-оздоровчий семінар для
голів (заступників голів)
районних (міських) організацій учасників АТО (ООС), активістів організацій
з обміну досвідом роботи на базі обласного клінічного госпіталю ветеранів
війни.
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації,
Вінницький обласний клінічний госпіталь
ветеранів війни.

01-20 жовтня 2018 року.
6) в бібліотеках області книжково-ілюстративні виставки, відкриті
перегляди літератури, бібліографічні огляди, культурно-просвітницькі
заходи, присвячені захисникам України
Управління культури і мистецтв
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
Жовтень 2018 року.
7) виїзди автомузею у заклади освіти міста та області, військові
частини, установи міста та області з пересувними виставками.
Управління культури і мистецтв
облдержадміністрації;
обласний краєзнавчий музей.
Жовтень 2018 року.
8) тематичні кінопокази документальних фільмів «Дебальцеве»,
«Рейд», «Сильніше ніж зброя», «Палаюча пам’ять», художніх фільмів «В бій
ідуть одні старики», «Ати –бати, йщли солдати».
Управління культури і мистецтв
облдержадміністрації.
Жовтень 2018року.
9) екскурсії до місць пам’яті, пов’язані із військовою звитягою
українського народу, тематичні заняття, виховні години, уроки історії
вищими мистецькими навчальними закладами.
Управління культури і мистецтв
облдержадміністрації.
Жовтень 2018 року.
10) концертні програми, присвячені Дню захисника України, у
Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону та обласному
клінічному госпіталі ветеранів війни.
Управління культури і мистецтв
облдержадміністрації.
З 10 по 14 жовтня 2018 року.

11) спортивні заходи та змагання у містах обласного значення та
районних центрах області, приурочені Дню захисника України
Управління фізичної культури
та спорту облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
Жовтень – листопад 2018 року
4. Вжити додаткових заходів щодо героїзації осіб, які віддали своє
життя за Україну:
1) рекомендувати розглянути питання щодо перейменування вулиць
населених пунктів, де мешкали загиблі учасники АТО (ООС) на сході
України, їх іменами.
Райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
Постійно.
2) встановити на будівлях шкіл, інших навчальних закладів, де
навчались загиблі захисники України та підприємствах (установах,
організаціях), де вони працювали до загибелі, меморіальні дошки та провести
їх урочисте відкриття до Дня захисника України.
Райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
До 14 жовтня 2018 року.
5. Сприяти громадським організаціям у здійсненні ними статутної
діяльності, пов’язаної з проведенням заходів, присвячених Дню захисника
України; надати допомогу в організації відвідування громадянами місць
поховання загиблих.
Департаменти облдержадміністрації:
соціальної та молодіжної політики;
охорони здоров’я;
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
Жовтень 2018 року.
6. Забезпечити:
1) упорядкування меморіальних комплексів, пам’ятників та пам’ятних
знаків, пов’язаних з іменами захисників України.

Департамент житлово-комунального
господарства, енергетики та інфраструктури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
До 12 жовтня 2018 року.
2) охорону громадського порядку та дотримання вимог з безпеки
дорожнього руху, медичного супроводу у місцях проведення заходів з
відзначення Дня захисника України.
Головне управління Національної поліції
у Вінницькій області,
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
12-14 жовтня 2018 року.
3) перевезення делегацій для участі в урочистостях в м. Київ та
учасників АТО (ООС) по м. Вінниця та Вінницькій області з нагоди
відзначення Дня захисника України та в рамках проведення тематичнооздоровчого семінару (за окремим планом).
Департаменти
облдержадміністрації:
інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю,
житлово-комунального господарства,
енергетики та інфраструктури
12-14 жовтня, 01-20 жовтня 2018 року.
4) перевезення громадськості з м. Вінниці до місця перепоховання
останків 19 вояків Армії УНР, які загинули в 1920 році в боротьбі за
незалежність України (с.Кукавка, Могилів-Подільський район).
Департаменти
облдержадміністрації:
інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю,
житлово-комунального господарства,
енергетики та інфраструктури
жовтень 2018 року.
5) виготовлення друкованої продукції з нагоди Дня захисника України.

Департамент інформаційної діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
Жовтень 2018 року.
5) функціонування технічного обладнання для відображення та фіксації
церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами у відео форматі.
Департамент інформаційної діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації.
14 жовтня 2018 року
6) висвітлення в засобах масової інформації області актуальних питань
життя захисників України, привернувши увагу громадськості до їхніх
проблем.
Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації;
управління культури і мистецтв
облдержадміністрації;
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
Протягом жовтня 2018 року.
7. Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести
поминальні та заупокійні панахиди і богослужіння в храмах, біля
пам’ятників, обелісків, на меморіальних комплексах героїв, які полягли в
боях за незалежність України.
Управління у справах національностей
та релігій облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських рад
міст обласного значення.
Жовтень 2018 року.
_______________________

