
проект 

 

Про відзначення на Вінниччині Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 

        Відповідно до Указу Президента України від 26 березня  2018 року                

№ 85/2018 «Про  відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», рішення 4 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 63 «Про відзнаки 

обласного рівня», з метою належного відзначення Дня пам’яті та примирення 

і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,  вшанування подвигу 

звитяжців старшого покоління, увічнення пам’яті жертв війни, а також 

утвердження ідеалів миру:  

 

 1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення на Вінниччині 

Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні  (далі – Заходи), що додаються. 

  

         2. Нагородити Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної 

Ради, з виплатою грошової винагороди, ветеранів  війни, учасників 

українського визвольного руху, жертв нацистських переслідувань, згідно з 

додатком. 
 

 3. Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного 

значення, структурним підрозділам облдержадміністрації забезпечити 

виконання Заходів та інформувати до 11 травня 2018 року Департамент 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації для подальшого узагальнення та інформування 

облдержадміністрації до 15 травня 2018 року. 

 

 4. Управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації          

(Городинський С.С.) видатки, пов’язані з проведенням Заходів, 

профінансувати за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на 

інші заклади та заходи у галузі культури і мистецтва, згідно з кошторисом. 

 

  5. 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. 
  

 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови облдержадміністрації  Крученюка О.В.           

 

Голова обласної державної  

          адміністрації                                                                           В. КОРОВІЙ 



       ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

облдержадміністрації  

    квітня 2018 року № 

 

 

 ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки та відзначення на Вінниччині  Дня пам’яті та примирення і 

73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  

 
 1. Спрямувати підготовку і відзначення на Вінниччині Дня пам’яті та 
примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні для  
вшанування подвигу звитяжців старшого покоління, увічнення пам’яті жертв 
війни, національно-патріотичне виховання громадян,  посилення турботи про 
ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських 
переслідувань. 

 
Райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 
                                                    
Протягом 2018 року. 

 
  2. Затвердити відповідні плани заходів з підготовки та відзначення на 
Вінниччині Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні та провести 08 - 09 травня 2018 року у населених 
пунктах Вінниччини урочистості і меморіальні заходи. 
 

Райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 
 

Квітень-травень  2018 року. 
 

3. Забезпечити:  
 
1) упорядкування та підтримання у належному стані  меморіалів, 

пам’ятників, військових поховань жертв Другої світової війни.  

 

Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
інфраструктури облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування. 
 

До 04 травня 2018 року; 
 

2)  організацію і проведення урочистих зборів та святкових концертів, 
культурно-мистецьких заходів, офіційних прийомів ветеранів, присвячених 
Дню пам’яті та примирення і 73-й річниці перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні у районних центрах, містах обласного значення та інших 
населених пунктах області, участь ветеранів війни, учасників українського 
визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських 
переслідувань, нинішніх захисників Вітчизни – учасників антитерористичної 
операції, їх громадських об’єднань у заходах, присвячених пам’ятним датам 
історичних подій Другої світової війни. 
 



 
Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю, 
управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 

 

Протягом травня 2018 року; 
 

3)  покладання квітів, вінків, гірлянд до меморіалу Слави та пам’ятного 
знаку Героям Небесної Сотні та антитерористичної операції у м. Вінниця 
(площа Європейська), проведення мітингів-реквіємів, урочистих покладань до 
пам’ятників, обелісків, пам’ятних знаків загиблим у Другій світовій війні в 
усіх населених пунктах області з нагоди Дня пам’яті та примирення і 73-ї 
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та річниці початку 
Другої світової війни на території України. 

 

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю, 
управління  культури і мистецтв 
облдержадміністрації; 
райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 

 

07-09 травня, 22 червня  2018 року; 
 

 4) проведення  зустрічі голови облдержадміністрації та голови обласної 
Ради з ветеранами війни. 
 

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з  громадськістю,  
управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації.  
 
09 травня 2018 року; 

 

5) проведення зустрічі керівництва облдержадміністрації та обласної 
Ради, керівників обласних установ і організацій, спонсорів з ветеранами війни  
в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни. 
 

Департаменти: інформаційної діяльності 
та комунікацій з  громадськістю,  
охорони здоров’я облдержадміністрації, 
управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації,  
обласний клінічний госпіталь  
ветеранів війни.   
 
09 травня 2018 року; 

 
 6)   проведення   тематично-оздоровчих семінарів  голів обласних, 
районних, міських організацій ветеранів війни, активістів ветеранського руху 
з обміну досвідом роботи на базі обласного клінічного  госпіталю ветеранів 
війни. 
        
       Департаменти:  соціальної та молодіжної  
                                                              політики, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, 
охорони здоров’я облдержадміністрації, 



обласний клінічний госпіталь ветеранів 
війни. 
 
Червень, жовтень  2018 року; 

 
7) перевезення ветеранів війни для участі в урочистих заходах в           м. 

Вінниці з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та річниці початку Другої 
світової війни на території України (за окремим планом). 

  

Департаменти облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю, 
житлово-комунального господарства,  
енергетики та інфраструктури. 
 

9 травня, 22 червня  2018 року; 
 

8) надання  фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів 
війни. 

 
Департамент  соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації. 

 
Протягом 2018 року; 

 

          9)  виготовлення друкованої продукції. 
 

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 
 

Травень  2018 року; 
 

10) створення та розміщення інформаційної продукції. 
 

Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації. 
 

Травень  2018 року; 
 
11) охорону громадського порядку та дотримання вимог з безпеки 

дорожнього руху, медичного супроводу у місцях проведення заходів з 
відзначення Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні. 
          

Головне  управління Національної поліції  
у Вінницькій області,  
департамент охорони здоров’я  
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 

 

09 травня 2018 року; 
 

12)  висвітлення в місцевих засобах масової інформації актуальних 
питань життя ветеранів, учасників українського визвольного руху часів Другої 
світової війни, жертв нацистських переслідувань, спогадів учасників та 
очевидців подій Другої світової війни та підготовку і відзначення в області 



Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні.  

 
Департамент інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю  
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  
органи місцевого самоврядування. 

 

Травень - червень 2018 року. 
 

 4. Організувати:  
 
        1) проведення акції «Перша хвилина миру», яка має включити виступ 
перед громадськістю керівництва органів державної влади та місцевого 
самоврядування, оголошення хвилини мовчання, символічне запалення вогню 
миру.  

Райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 
 

08  травня  2018 року; 
 

2) проведення в навчальних закладах області тематичних уроків  пам’яті, 
семінарів, літературних вечорів, виховних годин, зустрічей, військово-
патріотичних та інших тематичних заходів за участю ветеранів війни, борців 
за незалежність України у XX столітті, учасників антитерористичної операції. 

 
Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 
 

Березень-квітень  2018 року; 
 

        3) книжково-ілюстративні виставки, відкриті перегляди літератури, 
бібліографічні огляди у виставкових залах обласних та районних бібліотек, 
виїзди автомузею, тематичні заняття із переглядом  виставок, документальних 
та художніх фільмів на військову тематику для студентів вищих навчальних 
закладів та учнів загальноосвітніх шкіл міста та області. 

   
Управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 
 

Травень 2018 року. 
 

         5. Ужити заходів щодо поліпшення соціального захисту ветеранів війни, 
учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв 
нацистських переслідувань, сімей загиблих (померлих) воїнів, забезпечення 
надання їм необхідної медичної допомоги та матеріальної підтримки. 
 
                                                             Департаменти:  соціальної та молодіжної  
                                                             політики, інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, 
охорони здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  



виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 
 
Упродовж  2018 року. 

 

6. Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести 
поминальні панахиди та заупокійні богослужіння в храмах та біля 
пам’ятників, обелісків, на меморіальних комплексах за жертвами Другої 
світової війни, молебні за мир та злагоду в Україні і захисників Вітчизни. 
 

       Управління у справах національностей та  
       релігій облдержадміністрації,  

райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 
 

Протягом травня-червня  2018 року. 
 

         7.   Використати державні символи України з встановленням Держав-
ного Прапора України на будівлях органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також тематичних  
емблем та гасел. 
 

Райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 
 

08-09  травня  2018 року. 
 
8. Сприяти: 
 

1) наданню благодійної допомоги госпіталям, відділенням, палатам для 
ветеранів війни, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів, 
пансіонатам для ветеранів війни і праці. 
 

Департаменти:  охорони здоров’я, 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  
виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 
 

Протягом 2018 року; 
 

 

2)  проведенню пошукової роботи з установлення імен загиблих і 
зниклих безвісти у період Другої світової війни. 
 

Департамент освіти і науки  
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
 виконкоми міських рад  
міст обласного значення. 
 

Протягом 2018 року. 
______________________ 

                                                                                   

 


