
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

       Р І Ш Е Н Н Я
 від  30 січня 2020 року                                                                            №  1

Про План заходів з підготовки
та  відзначення Дня вшанування
учасників бойових дій на території
інших держав в Помічнянській ОТГ

        Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня
2018 року № 999-р «Про заходи з підготовки та відзначення Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав», на виконання
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від
16 січня 2019 року № 11-р «Про заходи з підготовки та відзначення Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав», враховуючи
інформацію заступника міського голови Щербатюка А.С. з даного питання,
керуючись ст. 36,ст..40 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, виконком міської ради в и р і ш и в :

1. Затвердити План заходів  з підготовки та відзначення  Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав в Помічнянській об’єднаній
територіальній громаді. (додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань виконавчих органів ради Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК



ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                               рішенням виконкому

                                                                                 Помічнянської міської ради
                                                                                 від 30 січня 2020 року  №  1

ПЛАН   ЗАХОДІВ
 з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на

території інших держав в Помічнянській ОТГ

1. Забезпечити проведення:
1) урочистостей та меморіальних заходів з відзначення Дня вшанування

учасників бойових дій на території інших держав (далі — День вшанування),
увічнення пам’яті загиблих.

Виконком міської ради
Лютий 2020 року

2) урочистого покладення квітів до Меморіального комплексу пам’яті воїнів
України, полеглих в Афганістані, та урочистих зборів за участю учасників бойових
дій в Республіці Афганістан та на території інших держав (далі — ветерани війни),
представників Збройних Сил та громадськості.

Виконком міської ради
Лютий 2020 року

3) зустрічей з керівництвом громадських об’єднань ветеранів війни з
обговорення проблем соціального і медичного забезпечення ветеранів війни та
підписанням меморандумів про взаємодію місцевих органів виконавчої влади і
громадських об’єднань ветеранів війни в їх розв’язанні.

Виконком міської ради
Лютий 2020 року

4) тематичних уроків і лекцій з історії війни в Республіці Афганістан у
загальноосвітніх навчальних закладах.

Виконком міської ради,
Відділ освіти
Лютий 2020 року

2. Організувати:
1) тематичні культурно-просвітницькі заходи, присвячені історії війни в

Республіці Афганістан та інших локальних конфліктів; виставки творів мистецтва,
фотографій, документів та архівних матеріалів, мемуарної та історичної літератури,
проведення творчих зустрічей, присвячених Дню вшанування.

Виконком міської ради,
Відділ культури, туризму, молоді
та спорту
Лютий 2020 року



2) проведення урочистостей з нагоди вшанування, а саме проведення
нагородження учасників бойових дій на території інших держав та концертної
програми.

Виконком міської ради,
Відділ культури, туризму, молоді
та спорту
Лютий 2020 року

 Сприяти :
1) проведенню спортивних змагань і заходів, присвячених вшануванню

пам’яті учасників бойових дій, загиблих в Республіці Афганістан та на території
інших держав.

Виконком міської ради,
Відділ культури, туризму,
молоді та спорту
Протягом 2020 року

2) виявленню та взяттю на облік відповідно до чинного законодавства членів
сімей загиблих учасників АТО, ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи,
які потребують поліпшення житлових умов, але не перебувають на квартирному
обліку.

Виконком міської ради
Протягом 2020 року

3. Розглянути під час формування місцевих бюджетів питання щодо
можливості надання адресної матеріальної підтримки ветеранам війни та сім’ям
загиблих.

Виконком міської ради,
Відділ фінансів, економіки та
інвестицій
Протягом  2020 року

4. Забезпечити:
1) відвідування та впорядкування меморіалів, пам’ятників, місць поховань

загиблих (померлих) ветеранів війни.
Виконавчий комітет,
Сектор ведення військового
обліку
Протягом 2020 року

2) виконання актів законодавства з питань соціального захисту учасників
бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей
загиблих (померлих) учасників бойових дій.

Виконавчий комітет,
Центр надання соціальних
послуг населенню
Протягом 2020 року



3) своєчасну виплату щорічної разової грошової допомоги до 05 травня
учасникам бойових дій на території інших держав, особам з інвалідністю внаслідок
війни, членам сімей загиблих (померлих) осіб з інвалідністю внаслідок війни,
учасників бойових дій.

Виконком міської ради,
Відділ фінансів, економіки та
інвестицій
Квітень – травень  2020 року

4) у місцях проведення заходів з відзначення Дня вшанування забезпечити :
належне медичне та санітарно-епідеміологічне супроводження.

Виконком міської ради,
Комунальне некомерційне
підприємство «Помічнянський
центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги
Лютий 2020 року

5) публічну безпеку і порядок, безпеку дорожнього руху під час підготовки та
проведення заходів.

Виконком міської ради,
Добровеличківське відділення
поліції Новоукраїнського відділу
ГУНП України в Кіровоградській
області
Лютий 2020 року.

6) Провести реконструкцію меморіальної дошки у сквері
                                                                                       Виконавчий комітет,

Сектор ведення військового
обліку
Протягом 2020 року

Секретар виконкому Марина РУДА
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