
День Перемоги  відзначається щорічно 9 травня «на згадку про переможне 

завершення Великої Вітчизняної війни радянського народу проти німецько-

фашистських загарбників». Дата пов'язана з прийняттям капітуляції 

Німеччини у війні в радянській зоні окупації в передмісті Берліна Карлсхорсті 

за московським часом. Встановлене указом президії Верховної Ради СРСР від 8 

травня 1945 року (ще до підписання) як день «всенародного торжества». 

У 1948 році, враховуючи жахливі наслідки війни, зокрема наявність на той 

момент величезної кількості інвалідів, свято скасували. 

Статус державного свята й неробочого дня 9 травня знову отримало 1965 

року. З того часу супроводжувався урочистими військовими парадами радянської 

армії на центральних площах міст.  

Також святкувався у деяких країнах Варшавського договору. З 1991 року, 

після розвалу СРСР, продовжує святкуватися в низці пострадянських країн - 

Росії, Білорусі, Україні, Казахстані тощо.  

В українському законодавстві від 2000 року визначається як день 

«торжества безсмертного подвигу народу — переможця над фашизмом, 

всенародної пам'яті про його боротьбу за свободу і незалежність Батьківщини». У 

більшості європейських країн День перемоги в Європі відзначають 8 травня, а 

країнах Британської Співдружності — 7 травня. 

Відповідно до Указу Президента України «Про заходи у зв’язку з 

відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-

ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», з метою 

увічнення безсмертного подвигу героїв-визволителів, вшанування ветеранів 

Великої Вітчизняної війни, збереження духовної єдності поколінь, виховання у 

молодого покоління почуття патріотизму і шанобливого ставлення до історії 

держави, вшанування пам’яті полеглих у боротьбі за свободу Батьківщини 

управліннями та відділами Павлоградського району протягом січня – березня 

2015 року проведено ряд заходів: 

- виховні години за темами: «Віддав народ високу ціну…», «Пам’ятаєш, 

солдате?...», «Моя родина і війна», «Моє село в роки Великої Вітчизняної війни», 

«Безсмертний подвиг піонерів-героїв» і т.п.; 

- проекти «Моя родина і війна», «Війна у житті моїх односельчан»  

(створення електронних презентацій); 

- екскурсії до місцевих історико-краєзнавчих музеїв; 

- районний етап обласного конкурсу юних літераторів і художників 

«Собори наших душ», присвячений 70-річчю Перемоги.  

Учні Вербківської ЗШ І-ІІІ ст. взяли участь у Всеукраїнських акціях  «А ми 

тую славу збережемо» та «Невідома могила». Учасники групи «Пошук» (керівник 

Циганок Л.О.) збирають спогади ветеранів війни, вдів для шкільного музею (акція 

«Згадай, ветеране…»), матеріали про односельчан, іменами яких названі вулиці 

села (акція «Вулиця імені героя Великої Вітчизняної війни»), а також відшукують  

вітальні листівки до Дня Перемоги, випущені у різні роки, для виставки  у 

шкільному музеї.  

У Богуславській ЗШ І-ІІІ ст. запроваджено загальношкільний пошуковий 

проект «Родинна реліквія, пов’язана з війною».  

У Межиріцькому НВК проведено свято барвінчат «Будьмо гідними пам’яті 

піонерів-героїв Бровченка і Черевика», змагання з військово-спортивних видів, 

присвячені Дню Перемоги, та музично-поетичний вечір «Пісні і вірші часів 
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Великої Вітчизняної війни». У Богуславській ЗШ І-ІІІ ст. і Межиріцькому НВК 

завершено науково-дослідницькі проекти, за результатами яких створено 

відеофільми «Була війна…» і «Війна очима остарбайтерів». 

Учні Богуславської ЗШ І-ІІ ст. працюють над проектами «Пам'ять у 

спогадах живе», «Богуславці у Великій Вітчизняній війні».  

В Булахівській ЗШ І-ІІІ ст. проведено відеолекторій «Ціна Перемоги», у 

Троїцькій ЗШ І-ІІІ ст. – літературно-музичну композицію «Вічний вогонь нашої 

пам’яті» та обговорення і порівняння книги М. Шолохова «Доля людини» і 

кінофільму «Ми із майбутнього», в Богданівській ЗШ І-ІІІ ст. – урок мужності з 

запрошенням ветеранів війни Гончара П.В. і Шеленка В.І. «Війна, що з нами ти  

зробила» і конкурс малюнків «Війна тоді і сьогодні». Учні Привовчанської ЗШ І-

ІІІ ст. побували у Дніпропетровському ліцеї з посиленою військовою 

підготовкою, де виступили з літературно-музичною композицією «З Україною в 

серці».   

Учні Новоруської ЗШ І-ІІ ст. разом з учителем історії Тарасенком М.І. 

розпочали акцію «Збережемо в пам'яті подвиг солдата-визволителя». Діти 

опитують свідків Великої Вітчизняної війни з метою відтворення подій лютого та 

вересня 1943 року при боях за с. Нова Русь.  

Пошукові загони  Булахівської, Богуславської, Карабинівської ЗШ І – ІІІ ст.  

і Межиріцького НВК продовжують збір матеріалів для шкільних музеїв «Вчителі 

школи у Великій Вітчизняній війні». 

У травні 2015 року планується проведення єдиного уроку мужності, 

присвяченого 70-ій річниці Перемоги, метою якого є на конкретних прикладах 

показати учням масовий героїзм людей на фронтах і в тилу, розкрити історичне 

значення Перемоги над нацистською Німеччиною. 

Крім того, протягом квітня у всіх навчальних закладах заплановано ряд 

заходів, присвячених 70-річчю Перемоги, а саме: 

- концерт для ветеранів «Пісня зі сльозами на очах» (Богданівська ЗШ І-ІІІ 

ст.); 

- літературно-музична композиція конкурс інсценованої пісні «Пісні, 

опалені війною» (Вербківська ЗШ І-ІІІ ст.); 

- літературно-музичні композиції «Тих днів не змеркне слава», «Під гуркіт 

гармат музи не мовчали», «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», «Війна у віршах та 

піснях» (Вербківська, Булахівська, В'язівоцька ЗШ І-ІІІ  ст., Кочерезький НВК, 

Богданівська ЗШ І-ІІ ст.); 

- конкурс малюнків «Ми хочемо жити без війни», «Салют, перемого!», 

«Квіти Перемоги»,  стіннівок «Хай завжди буде мир на планеті!» (Булахівська, 

Карабинівська  ЗШ І-ІІІ ст., Богданівська, Богуславська ЗШ І-ІІ ст.); 

-  поетичні вогники «Свічки згорають, воском плачучи», «Поети про Велику 

Вітчизняну війну» (Троїцька ЗШ І-ІІІ ст., Межиріцький НВК); 

- поетичний калейдоскоп «Хай не згасає пам'ять серця» (Привовчанська ЗШ 

І-ІІІ ст.); 

- свята «Радість і біль Перемоги», «Хай завжди буде сонце», «Із-за життя 

ішли на смерть» (Богуславська, Новоруська ЗШ І-ІІ ст., Новодачинська ЗШ І-ІІІ 

ст.); 

-  круглі  столи «Зустріч трьох поколінь», «Подвиг непідвладний часу» 

(Карабинівська, Новодачинська  ЗШ І-ІІІ ст.); 



- тематичні літературні вечори  «Солдати безсмертя»,  «Серця, обпалені 

дорогами війни» (Межиріцький НВК, Карабинівська ЗШ І-ІІІ ст.).  

Медиками району  100%   забезпечено  огляд  сімейними  лікарями  АЗПСМ  

ветеранів  війни,  учасників  війни  та  осіб,  що  прирівняні   за  пільгами, всі 

немобільні  ветерани  оглянуті  сімейними  лікарями  та  вузькими  фахівцями.  

Буде забезпечена належна робота амбулаторій  сімейної  медицини  у 

святкові та вихідні дні та супровід медичними фахівцями  заходів,  що  присвячені  

до  Дня  перемоги. Проводиться моніторинг  наявності   необхідного запасу 

лікарських засобів, виробів медичного призначення для надання у разі 

необхідності невідкладної медичної допомоги у святкові дні. Призначені 

відповідальні особи: заступники головного лікаря, водії, медичні сестри  на  

період  святкових  днів. 

В межах фінансування районної організації ветеранів передбачено кошти          

в сумі 2,0 тис. грн. на проведення та організацію свят та 2,0 тис. грн. на надання 

матеріальної допомоги. 

Проводиться робота щодо придбання відзнак Президента України – медалей 

«70 років визволення України від фашистських загарбників» для інвалідів та 

учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни – 28 одиниць.  

Ведеться робота по виявленню потреб ветеранів війни в забезпеченні 

засобами технічної реабілітації та наданні матеріальної допомоги. 

Відділом житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації розроблено доручення голови 

райдержадміністрації від 16 березня 2015 року № Д-16/0/338-15 «Про комплекс 

заходів щодо благоустрою населених пунктів  та приведення у належний стан 

дорожнього господарства району» згідно з яким затвердженні заходи із 

забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах Павлоградського району. 

Кожного року (2013-2015 рр.) в  святкові травневі дні на території  

Булахівської, Кочережківської, Межиріцької, Вербківської, Троїцької сільських 

рад проводиться святкова виносна торгівля. Перукарні району з 9 квітня по 9 

травня проводять місячник пільгового обслуговування учасників та ветеранів 

війни.  

Відділ культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації 

планують проведення наступних заходів:  

Читацький марафон «Читаємо книгу про війну», Урок мужності «Бережимо 

пам’ять», Година пам’яті «Уклін живим – загиблим слава», Конкурс малюнка 

«Хай буде на землі завжди сонце, життя, я і ти», Конкурс «Моя улюблена книга 

про війну», Години пам’яті «Уклін живим – загиблим слава», Уроки пам’яті 

«Солдати Перемоги», Перегляд слайд-презентації «Діорама «Битва за Дніпро», 

Історичний калейдоскоп «Спадкоємці Великої Перемоги», Літературно-музична 

композиція «Пам’яті вогонь незгасний», Інформаційна година «День Перемоги – 

битва за Дніпро», Історичний екскурс «Пам’ять у пам’ятниках», Районний вечір-

реквієм «Відлуння війни та пам’ять серця», Тематична зустріч з ветеранами 

Великої Вітчизняної війни «Пам'ять про вас у наших серцях», Тематична 

екскурсія до Дня Перемоги, вогник для ветеранів «Згадаймо величні ті роки», 

Тематична пересувна виставка «Пам'ять в наших серцях ще жива», Фотовиставка 

«Війна – таке страшне слово…», Урок історії «Наші земляки – герої Великої 

Вітчизняної війни», Тематична виставка «Війна очима дітей», Проведення 

навчально-виховних заходів: уроків пам'яті, лекцій-концертів, тематичних бесід з 



нагоди 70-річниці Дня Перемоги – «Мистецтво – про незабутнє!», Виставка робіт 

учнів класу образотворчого мистецтва, присвячена 70-річниці Дня Перемоги 

«Мистецтво – про незабутнє!», Вогник для ветеранів війни, дітей війни.  

В Павлоградському районі заплановано проведення районних урочистостей 

з нагоди 70 річчя Дня Перемоги та в усіх сільських радах будуть проведені 

урочисті мітинги та святкові концерти. 

20 березня 2015 року на засіданні пленуму Павлоградської районної ради 

ветеранів одне з питань, що піднімалось головами осередків  ради ветеранів – це 

відзначення в Павлоградському районі 70 річчя Дня Перемоги. Керівниками 

управлінь та відділів райдержадміністрації були надані роз’яснення з даного 

питання. 

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                       Л.М.КОМАРКОВА 


