
                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                                                                                   Розпорядження  голови 

                                                                                                                                                   райдержадміністрації 

                                                                                                                                                   ________ № ________ 

 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ 

щодо підготовки та проведення заходів з нагоди відзначення  

у 2015 році 70 – ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70 – ї річниці завершення Другої світової війни 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Виконавці Дата 

проведення 

1.  Упорядкування військових поховань, пам’ятників, меморіалів, обелісків та 

місць поховань захисників Батьківщини, жертв нацизму та нинішніх захисників 

Вітчизни 

Виконкоми сільських рад постійно 

2.  Урочисті збори, мітинги, покладання квітів до меморіалів загиблих воїнів, 

військових поховань, святкові концерти та обіди з нагоди 70 – ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі 

Виконкоми сільських рад 8-9 травня 

2015 року 

3.  Урочисті збори, мітинги, покладання квітів до меморіалів загиблих воїнів, 

військових поховань, святкові концерти та обіди присвячені 70-й річниці 

завершення Другої світової війни 

Виконкоми сільських рад 02 вересня  

2015 року  

4.  Урочиста зустріч голови райдержадміністрації з нагоди відзначення у 2015 році 

70 – ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70 – ї річниці завершення 

Другої світової війни за участю голів ветеранських організацій та активістів 

ветеранського руху та нинішніх захисників Вітчизни з проведенням церемонії 

нагородження та вручення їм грошової або натуральної допомоги  

Управління соціального 

захисту населення, сектор 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю, відділ 

культури, туризму, 

національностей та релігій, 

відділ освіти, відділ 

організаційної  роботи  

райдержадміністрації   

Травень, 

вересень  

2015 року 

5.  Фінансування витрат на проведення районних заходів з нагоди відзначення у 

2015 році 70 – ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70 – ї річниці 

завершення Другої світової війни здійснювати в межах коштів, передбачених в 

районному бюджеті на соціальну підтримку ветеранів війни 

Фінансове управління, 

управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

Протягом  

квітня-травня, 

вересня 

2015 року 
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6.  Відвідування інвалідів, учасників Другої світової війни та нинішніх захисників 

Вітчизни  в лікувально-профілактичних закладах і вдома, вручення подарунків 

та матеріальної допомоги 

Управління соціального 

захисту населення, 

виконкоми сільських рад, 

територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

постійно 

7.  Проведення в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового 

проживання, відділенні соціально-медичних послуг територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) урочистостей, 

святкового обіду  

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) 

Протягом  

травня 

2015 року 

8.  Декада пільгового обслуговування ветеранів Другої світової війни та нинішніх 

захисників Вітчизни із соціально значущих видів побутових послуг 

Відділ економічного 

розвитку та торгівлі 

райдержадміністрації 

1-10 травня  

 2015 року 

9.  Забезпечення інвалідів Другої світової війни та нинішніх захисників Вітчизни 

засобами технічної реабілітації та надання матеріальної допомоги 

Управління соціального 

захисту населення  

постійно 

10.  Повне охоплення диспансерним оглядом ветеранів війни, нинішніх захисників 

Вітчизни, щорічне їх лікування та оздоровлення в госпіталях, відділеннях, 

палатах для ветеранів війни 

комунальний заклад 

Павлоградська  Центральна 

районна лікарня 

Дніпропетровської обласної 

ради 

постійно  

11.  Робота волонтерських, громадських об’єднань та учнівських загонів для надання 

адресної допомоги (упорядкування садиб, городів тощо) ветеранам війни, 

вдовам загиблих воїнів  

Відділ освіти 

райдержадміністрації  

постійно 

12.  Участь в благодійних акціях «Доброго ранку, ветеране!» Відділ освіти 

райдержадміністрації  

постійно 

13.  Привітання ветеранів листівками, благодійна акція «Лист ветерану» Відділ освіти 

райдержадміністрації  

7-9 травня 

2015 року 

14.  Єдиний урок пам’яті на тему:  «Збережемо пам’ять про подвиг» Відділ освіти 

райдержадміністрації  

Протягом  

травня 

2015 року 

15.  Вечори пам’яті, зустрічі учнівської молоді із ветеранами Другої світової війни, 

учасниками бойових дій, партизанського опору та нинішніх захисників Вітчизни 

Відділ освіти 

райдержадміністрації  

7-8 травня 

 2015 року 
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16.  Оновлення експозиції шкільних та сільських музеїв, кімнат бойової Слави та 

проведення на їхньому матеріалі виховних годин, годин спілкування для учнів 

Відділ освіти, відділ 

культури, туризму, 

національностей та релігій 

райдержадміністрації  

Протягом  

квітня-травня, 

вересня 

2015 року 

17.  Книжкові виставки та огляди художньої та історичної літератури з військово-

патріотичної тематики в шкільних та сільських бібліотеках. 

Відділ освіти, відділ 

культури, туризму, 

національностей та релігій 

райдержадміністрації 

Протягом  

квітня-травня, 

вересня 

2015 року 

18.  Районні сільські спортивні ігри з легкоатлетичного кросу Сектор з питань фізичної 

культури і спорту, сім’ї та 

молоді райдержадміністрації 

09 травня  

2015 року  

19.  Охорона громадського порядку в місцях проведення урочистих зборів, мітингів 

та масового відпочинку громадян під час відзначення державних свят, 

організація безпеки дорожнього руху, посилення патрулювання місць 

підвищеної криміногенності спільними нарядами міліції та громадських 

формувань з охорони правопорядку 

Сектор взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

райдержадміністрації  

8-9 травня 

 2015 року 

20.  Чергування   лікарів, машини швидкої допомоги  в місцях урочистих зборів, 

мітингів та масового відпочинку громадян під час свят 

Павлоградський районний 

центр первинної медико – 

санітарної допомоги 

8-9 травня 

2015 року 

21.  Широке висвітлення в засобах масової інформації ходу підготовки та 

відзначення в районі у 2015 році 70 – ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі 

та 70 – ї річниці завершення Другої світової війни 

Сектор з питань внутрішньої 

політики, зв’язків із ЗМІ та 

громадськістю 

райдержадміністрації   

Протягом 

2015 року 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                                                              С.В. ДЕНИСОВА 

 


