
Проект 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

       Р І Ш Е Н Н Я 

 від  25 квітня 2019 року                                                                            №  

м. Помічна 
 
Про відзначення у 2019 році  
Дня пам’яті та примирення і  
Дня перемоги над нацизмом  
у Другій світовій війні та  
75-ї річниці вигнання нацистів  
з України 
 
        На виконання  Указу Президента України від 03 квітня 2019 року № 99 «Про 

відзначення у 2019 році  Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України», та з метою 

належного відзначення мужності та героїзму переможців нацизму у Другій світовій 

війні, внеску українського народу у перемогу Антигітлерівської  коаліції, вшанування 

пам’яті жертв Другої світової війни, посилення державної підтримки ветеранів війни, 

учасників українського визвольного руху та учасників антитерористичної операції, 

жертв нацистських переслідувань, а також формування у молоді почуття патріотизму, 

національної гідності, готовності до захисту своєї держави, керуючись ст. 32 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради                                          

в и р і ш и в : 

 

1.  Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2019 році   

Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 

75-ї річниці вигнання нацистів з України в розрізі Помічнянської громади. 

2. Затвердити : 

- склад  організаційного комітету з підготовки та відзначення у 2019 році  Дня 

пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї 

річниці вигнання нацистів з України в розрізі Помічнянської громади. (додається); 

- План заходів  з підготовки та відзначення у 2019 році  Дня пам’яті та  

примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці 

вигнання нацистів з України в розрізі Помічнянської громади. (додається). 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Антошик М.М. 
                                           

 

      

 

 



 

 
                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                 рішенням виконкому  
                                                                                 Помічнянської міської ради  

                                                                                 від 25 квітня 2019 року  №   
 

С К Л А Д  
організаційного комітету з підготовки та відзначення у 2019 році  Дня пам’яті та примирення і Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України 
в розрізі Помічнянської громади 

 

Голова оргкомітету 

 

Антошик Микола Миколайович  - міський голова 

  

Заступник голови оргкомітету 

 

Щербатюк Артем Сергійович                - заступник міського голови (соціальна сфера) 

 

Члени оргкомітету 

 

  

Гребенюк Наталія Павлівна          -  директор міського центру дитячої та юнацької творчості 

 

Запорожець Віра Олександрівна - директор Помічнянського сільського Будинку культури 

 

Калініченко Олена Ігорівна           - заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої  

                                                             І-ІІІ ступенів школи № 3 

 

Капканюк Оксана Анатоліївна      - заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої  

                                                             І-ІІІ ступенів школи  № 2 

 

Клименко Олександр Віталійович - директор міського Палацу культури 

 

Козирєва Тетяна Григорівна           - заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої  

                                                             І-ІІІ ступенів школи № 1 

 

Романщак Марина Вікторівна        - завідувач сектору з ведення військового обліку        

                                                              виконкому міської ради 

   

Руда Марина Леонідівна                 - керуючий справами (секретар) виконкому міської ради 

 

Спориш    Андрій Васильович        -  голова міської організації Ради ветеранів України 

 

Яценко Вікторія Василівна                - начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту  

                                                                 виконкому міської ради 

 

Юренко Юрій Володимирович      - начальник комбінату комунальних підприємств 

 

 

_________________________ 

  

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                 рішенням виконкому  

                                                                                 Помічнянської міської ради  
                                                                                 від  25 квітня 2019 року  №  

 

План заходів 

з підготовки та відзначення у 2019 році  Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України в розрізі  

Помічнянської громади 
 

І. Заходи загального характеру 
 

1. Забезпечити організацію та проведення: 

1) урочистостей на честь підготовки та відзначення у 2019 році  Дня пам’яті та примирення 

і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з 

України в розрізі  Помічнянської громади за участю керівництва міської ради, ветеранів 

Другої світової війни, учасників антитерористичної операції, громадських організацій, 

підприємств, організацій, установ та учнівської молоді громади; 
                                                Виконком міської ради 
                                                08-09 травня 2019 року 
                                                до 28 жовтня 2019 року 

                                                
2) заходів з нагоди визволення міста від фашистських загарбників. 

 
                                                Виконком міської ради 

                                                Протягом 2019 року,  
січень 2019 року 

 

2. Привітати жителів міста з Днем пам’яті та примирення і 75-ї річницею Перемоги над  

нацизмом у Другій світовій війні через засоби масової інформації. 

 
                                                       Виконком міської ради 

                                                       Травень, жовтень 2019 року 
 

3. Навести належний санітарний стан, провести косметичний ремонт пам'ятників,  
меморіальних дощок, полеглим у Другій Світовій війні, а також загиблим учасникам       
антитерористичної операції. 

                                                Закріплені підприємства, установи  
та організації громади 

                                                Протягом 2019 року 
 

         4. Вжити заходи з метою запобігання актам вандалізму та руйнування військових 
меморіалів, пам’ятників та місць поховання осіб, які загинули під час Другої світової війни 
на території Помічнянської громади, а також загиблим учасникам антитерористичної 
операції. 

                                                  Виконком міської ради,  
Добровеличківське відділення поліції  

Новоукраїнського відділу ГУНП України  
в Кіровоградській області 

                                                   Протягом 2019 року 
 

         5. Підготувати план проведення урочистостей за участю ветеранів війни, жертв 
нацистських переслідувань, представників громадських організацій, підприємств, установ, 
організацій, органів місцевого самоврядування Помічнянської громади з нагоди відзначення 
у 2019 році  Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї 
річниці вигнання нацистів з України 

                                                   Виконком міської ради,  
Відділ культури, молоді та спорту 

    до 01 травня 2019 року 
 
 



 
 
 

 
  

          6. Забезпечити охорону громадського порядку та дотримання вимог безпеки 
дорожнього руху під час проведення заходів з відзначення у 2019 році  Дня пам’яті та 
примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з 
України 
                                                                                          Добровеличківське відділення поліції  

Новоукраїнського відділу ГУНП України  
в Кіровоградській області 

                                                        Травень, жовтень 2019 року 
 

ІІ. Заходи інформаційно-просвітницього, суспільно-політичного, патріотичного  

та виховного характеру 
 

 1. Забезпечити організацію та проведення : 
 1) культурно-мистецьких заходів, тематичних виставок, зустрічей з ветеранами війни, 
членами сімей загиблих, жертвами нацистських переслідувань, членами сімей 
військовослужбовців,   які загинули під час проведення антитерористичної операції; 
 

Виконком міської ради,  
організація ради ветеранів України 

Протягом 2019 року 
 

З метою  збереження історичної пам’яті про перемогу  над нацизмом у Другій світовій  
війні    активізувати роботу щодо пошуку і впорядкування поховань жертв війни. 

                                                        Виконком міської ради,  
Відділ освіти, Рада ветеранів  

                                                         Протягом  2019 року 
 

        2. Звернутися до керівників та профспілкових організацій щодо організації відвідування 

учасників бойових дій, які працювали на їх підприємствах та надати допомогу у покращенні 

житлово-побутових умов проживання ветеранів. 
                                                       Виконком міської ради,  

керівники підприємств,  
                                                       організацій та установ  

                                                       Протягом 2019 року 
 

3. В бібліотеках Помічнянської громади сформувати  тематичні виставки, присвячені  
Дню пам’яті та примирення і 75-ї річниці Перемоги над нацизмом  у Другій світовій війні  
 
                                                                                                                 Завідуючі бібліотеками  

                                               Травень, жовтень 2019 року 
  

5. Організувати покладання квітів до  меморіалів, могил воїнів, що загинули в роки   

Другої Світової війни, та меморіальних дошок померлих в післявоєнний час, 

військовослужбовців,   загиблих в зоні проведення антитерористичної операції. 

 
                                                   Виконком міської ради,  

керівники підприємств, установ  
та організацій  

                                                   Травень, жовтень 2019  років 
 

       6. Провести богослужіння в церквах в пам'ять визволителів та земляків, що загинули в 

роки  Другої світової війни, померлих в післявоєнний час, військовослужбовців,  загиблих в 

зоні проведення антитерористичної операції . 
                                                    о. Роман - настоятель Свято-Преображенської  

                                                    церкви, о. Василь – настоятель релігійної  
                                                    громади Праведного Петра Багатостраждального  

                                                    УПЦ Київського патріархату, Шаповал П.М.  
                                                     – пресвітер міської церкви ЄХБ 

                                                    Травень, жовтень 2019 року 



 
11 
 

 

        7. Провести урочисті заходи з нагоди відзначення у 2019 році  Дня пам’яті та 

примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання 

нацистів з України в розрізі Помічнянської громади  в міському Палаці культури та 

сільському Будинку Культури. 

            
                                                         Виконавчий комітет міської ради,  
                                                         Відділ культури, молоді та спорту 

     08, 09 травня, жовтень 2019 року 
___________________ 


	Р І Ш Е Н Н Я
	Міський голова                                                                                 Антошик М.М.


