
yKPAiHA
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Про вidзначення у 2019 роцi
Дня пшм'яmi mа прuмuрення,
Дня пере]wоzu Had нацuзмоtw

у fруziй свimовiй вiйнi mа
75-i рiчнuцi вuzнання нацuсmiв з Украiнu

На виконання Указу Президента УкраiЪи вiд"03.04.20|9 Ns99l2019 <ПРО

вiдзначення у 20lr9 роцi Д", пам'ятi та примирення, Дня перемоги над

нацизмом у fuугiй свiтовiй вiйнi та 75-Т рiчницi вигнання нацистiв з УКРаiНИ>,

розпорядженнrI головй Львiвсъкоi обласноi державноi адмiНiСТРаЦii ВiД

2З.О4.20|9 J\Ъ394l0/5-19 <Про затвердження Плану заходiв з пiдготовки та

вiдзначення у 20|9 роцi Дня пам'ятi та примирення, Дня перемоги над

нацизмоМ у ЩругiЙ свiтовiй вiйнi та 75-Т рiчницi вигнання нацистiв з УкраТни>, з

метою вшанування подвиry Украiнського народу у боротьбi за свободу,

увiчнення пам'ятi загиблих у fuугiй овiтовiй вiйнi, н€tJIежного вiдзначення у
2}itg роцi .Щня пам'ятi та примиреннrI, Щня перемоги над нацизмом у fuугiй
свiтовiй вiйнi та 75_i рiчницi вигнання нацистiв з УкраiЪи:

1. Затвердити ГIлан заходiв з пiдготовки та вiдзначення у 2019 роцi Щня

пам'ятi ,u .rр"r"рення, .Щня перемоги над нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi та

75-i рiчницi вигнаннrI нацистiв з Украiни, що'додаеться.
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заступника голови
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районноТ
державноi адмiнiстрацiТ
вiд 0 L /ппааk!- 2019 DoKv
хэ@ 'J

План заходiв
з пiдготовки та вiдзначення у 20|9 роцi- 

Дня памrятi та примирення,
дня перемоги над нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi та

75-Т рiчницi вигнання нацистiв з УкраiЪи

1, Забезпечити органiзацiю та проведеншI меморiал ьних, урочистих,кулътурно-мистецьких, науково-просвiтницьких, вiйсъково-патрiотичних та
iнших тематичних заходiв за r{астю представникiв органiв виконавчоi влади,
органiв мiсцевого самоврядування, ДfХОВенства та громадських органiзацiй унаселених пунктах району.

Вiддiл комунiкацiй
органiзацiйноi та

з громадськiстtсl,

борцiв за незапежнiсть УкраiЪи у хХ столiттi, 1^rасникiв антитерористичноТ
операцiТ та r{асникiв заходiв iз забезпечення нацiона_гrьноi безпеки i оборони,
ВiдСiчi та стримування збройноi агресii"РосiйськоТ ФедерацiТ у Щонецькiй та
Луганськiй областях.

Вiддiл b."ir" райдержадмiнiстрацiТ;
сектор молодi та спорт,у

райдержадмiнi стр ацii;
мiсцевi ради

TepMiH: травень 2019 року

З. Забезпечити здiйсненIш заходiв iз полiпшення умов життезабезпечення
BeTepaHiB вiйни, насамперед осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, учасникirз
бойових дiй, сiмей загиблих у !ругiй свiтовiй вiйнi.

Управлiння соцiального
населення райдержадмiнiстрацii
TepMiH: травень 2019 року

iнформацiйноТ
дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацiТ;
сектор кулътури райдержадмiнi страцiТ;:.вlддlл освlти раидержадмtнtстрацf;
мiсцевi ради
TepMiH: 8 травня 2019 року

2- ЗабеЗпечитИ органiзацiю та проведеннrI патрiотичних заходiв у вiйсъкових
частинах, закладах освiти, iнших закладах для молодi за участю BeTepaHiB вiйни,

захr,rс,гу
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4, Вжити додаткових заходiв щодо полiпшення соцiального, медичного та
t адресJ,lоl

пlдтримки, змlцнення MaTepi a;lbHo -технiчноi б ази.
Управлiння
населення райдержадмiнiстрацiТ;
КНП <<Кам'янка-Бузька [РЛ>;
КНП кЩобротвiрсъка МЛ>;
КНП <<Новояричiвська районна лiкарня> ;

мiсцевi ради
TepMiH: травенъ 2019 року

5. ЗДiйСНИТИ НеОбХiднi Заходи з упорядкуванIш та пiдтримання в н€Lлежному
cTaHi меморiалiв, пам'ятникiв, вiйськових кладовищ та iнших мiсць поховань
жертв Щругоi cBiToBoi вiйни.

Мiсцевi ради
TepMiH: 8 травня 2019 року

6. Забезпечити висвiтлення у засобах масовоi i"6орruцii питань, пов'язаних
iз життям BeTepaHiB вiйни, заходiв iз вiдзначеннrl Щня пам'ятi та примирення, !ня
перемоги над нацизмом'у Щругiй свiтовiй вiйнi та 75-i рiчницi вигнання нацистiв
з УкраiЪи.

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноI та iнформацiйноi
дiяльностi райдержадмiнiстрацii;
мiсцевi ради
TepMiH: травень 2019 року

7. Iнформацiю про проведену роботу надати до вiддiлу комунiкацiй з
громадськiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноi дiяльностi апарату

р айд ержадмi Hi страцiI.
Сектор культури райдержадмiнiстрацii;
вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii;
управлiння соцiального захисту населення

раидержадмlнlстрац11 ;

соцiалъного захис,гу

. yоrrодi.. cllopl,\/сектор

раидержадмlнl страц1 1 :

КНП <<Кам'янка-Бузька LРЛ>;
КНП <,.Щобротвiрська МЛ>;
КНП <Новояричiвська районна лiкарня> ;

мiсцевi ради.

TepMiH: д9 27 травня 2019 року


