
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Херсонської 
обласної держгш вої^йш істрації

Ю.ГУСЄВ

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з підготовки та відзначення в області у 2020 році Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав

1. Організувати проведення урочистостей та меморіальних заходів до Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав біля меморіального 
комплексу воїнам-інтернаціоналістам у парку Слави м.Херсона.

Управління культури, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації, виконком 
Херсонської міської ради (за згодою), обласна 
організація Української Спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за 
згодою)
15 лютого 2020 року

2. Запросити до участі в заходах з нагоди Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав представників структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів Херсонської 
міської ради та районних у м.Херсоні рад, ветеранів АТО/ООС, діячів освіти, науки, 
культури, спорту, представників громадянського суспільства, волонтерського руху та 
духовенства.

Організаційний відділ апарату обласної 
державної адміністрації, Департамент 
соціального захисту населення обласної 
державної адміністрації, Департамент 
освіти, науки та молоді обласної державної 
адміністрації, управління суспільних 
комунікацій обласної державної
адміністрації, управління культури, молоді та 
спорту обласної державної адміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми районних у  
м. Херсоні рад (за згодою), міськвиконкоми 
міст обласного значення (за згодою)
До 12 лютого 2020 року

3. Організувати та провести на базі Палацу молоді та студентів урочистості, 
присвячені Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Управління культури, молоді та спорту
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обласної державної адміністрації, обласна 
організація Української Спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за 
згодою)
13 лютого 2020 року о 13 годині

4. Забезпечити участь делегацій від районів (міст) у заходах з нагоди Дня 
вшанування учасників бойових дій, які відбудуться в Палаці молоді та студентів 
(м. Херсон).

Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення (за згодою), о б ’єднані 
територіальні громади (за згодою), обласна 
організація Української Спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за 
згодою)
13 лютого 2020 року

5. Організувати відзначення під час урочистостей грамотами та подяками 
голови Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради 
представників обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів- 
інтернаціоналістів).

Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації, управління 
роботи з персоналом апарату обласної 
державної адміністрації 
13 лютого 2020 року

6. Провести в населених пунктах області урочисті заходи з нагоди Дня 
вшанування учасників бойових дій'на території інших держав з покладанням квітів до 
могил, обелісків, пам’ятників та пам’ятних знаків загиблим у війні в Афганістані та 
пам’ятників, пам’ятних знаків і місць поховань загиблих учасників бойових дій у зоні 
АТО/ООС.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення (за згодою), о б ’єднані 
територіальні громади (за згодою)
15 лютого 2020 року

7. Забезпечити проведення зустрічей з керівництвом громадських об’єднань 
ветеранів війни для обговорення проблем соціального і медичного забезпечення 
ветеранів війни.

Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення (за згодою), обласна 
організація Української Спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за 
згодою)
Лютий 2020 року
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8. Забезпечити проведення .тематичних уроків та лекцій з історії війни в 
Республіці Афганістан у закладах загальної середньої, професійної (професійно- 
технічної), вищої та позашкільної освіти.

Департамент освіти, науки та молоді 
обласної державної адміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення (за згодою), о б ’єднані 
територіальні громади (за згодою), обласна 
організація Української Спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за 
згодою)
Лютий 2020 року

9. Організувати виставки творів мистецтва, фотографій, документів та архівних 
матеріалів, мемуарної та історичної літератури, проведення творчих зустрічей, 
концертних програм, фестивалів афганської та героїко-патріотичної пісні, 
присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Департамент освіти, науки та молоді 
обласної державної адміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення (за згодою), об ’єднані 
територіальні громади (за згодою), обласна 
організація Української Спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за 
згодою)
Лютий 2020 року

10. Організувати відвідування керівництвом обласної державної адміністрації 
учасників бойових дій, які перебувають на стаціонарному лікуванні в
КЗ «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» Херсонської 
обласної ради.

Департамент здоров ’я обласної державної 
адміністрації, обласна організація
Української Спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів) (за згодою)
До 15 лютого 2020 року

11. Сприяти проведенню спортивних змагань і заходів, присвячених
вшануванню пам’яті учасників бойових дій, загиблих у Республіці Афганістан та на 
території інших держав.

Управління культури, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення (за згодою), о б ’єднані 
територіальні громади (за згодою), обласна 
організація Української Спілки ветеранів
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Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за 
згодою)
Протягом 2020 року

12. Розглянути питання щодо можливості надання за рахунок місцевих 
бюджетів адресної матеріальної підтримки ветеранам війни та сім’ям загиблих.

Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення (за згодою), о б ’єднані 
територіальні громади (за згодою)
Протягом І  кварталу 2020 року

13. Забезпечити фінансування в установленому порядку заходів з нагоди Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення (за згодою), об ’єднані 
територіальні громади (за згодою)
Лютий 2020 року

14. Забезпечувати відвідування та впорядкування меморіалів, пам’ятників, 
місць поховань загиблих (померлих) ветеранів війни.

Департамент розвитку територій обласної 
державної адміністрації, управління 
транспортно-комунікаційної інфраструктури 
обласної державної адміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення (за згодою), о б ’єднані 
територіальні громади (за згодою), обласна 
організація Української Спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за 
згодою)
Постійно

15. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації фактів історії 
війни в Республіці Афганістан та на території інших держав, показ художніх і 
документальних фільмів, присвячених героїчному минулому ветеранів війни.

Управління суспільних комунікацій обласної 
державної адміністрації, філія ПАТ «НСТУ 
«Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» (за 
згодою), райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення (за 
згодою), о б ’єднані територіальні громади (за 
згодою)
Лютий 2020 року
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16. Забезпечити у місцях проведення заходів з нагоди Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав:

1) належне медичне та санітарно-епідеміологічне супроводження;
Департамент здоров’я обласної державної 
адм ін істрації, райдержадмін істрації,
міськвиконкоми міст обласного значення (за 
згодою), о б ’єднані територіальні громади (за 
згодою)
Лютий 2020 року

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

Головне управління Національної поліції в 
Херсонській області (за згодою), управління 
патрульної поліції в Херсонській області (за 
згодою)
Лютий 2020 року

Виконавцям заходів, визначених цим планом, забезпечити їх проведення, за 
результатами чого поінформувати управління культури, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації до 19 лютого 2020 року на електронну 
адресу: kherson-kultura@ukr.net.

Начальник управління 
культури, молоді та спорту 
обласної державної адміністрації

/
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