
ПОГОДЖЕНО на засіданні 

Правління обласної  

організації УСВА ,  25 січня  

2020 року 

 

ПЛАН 
заходів Херсонської обласної організації Української Спілки 

 ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) щодо підготовки і 

проведення  Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав та 31-ої річниці виведення радянських військ з Афганістану, 

15 лютого 2020 року. 
 

№ 

з/

п 

Дата і час 

проведенн

я 

Зміст заходів Відповідальни

й за 

проведення 

Примітк

а 

1. 25.01.20. Провести спільне засідання президії і 

правління ХОО УСВА: “ Про підготовку  

та проведення  у 2020 році заходів з 

нагоди  Дня вшанування  учасників 

бойових дій на території інших 

держав та 31-ої річниці виведення 

радянських військ з Афганістану ” 

Столяр В.П.  

2. До 

10.02.20 

Підготувати й опублікувати статті в 

обласних та місцевих газетах про 

діяльність організацій УСВА районів, 

міст та області 

Столяр В.П. і 

голови МО і 

РО УСВА 

 

3. До 

10.02.20 

Виготовити та розмістити два постари 

біля парку Слави на «афганську» 

тематику 

Столяр В.П., 

Міщенко В.В., 

Турянський І.. 

 

4. До 

10.02.20 

Підготувати телепередачу /ролик/ для 

трансляції по обласному телебаченню 

до 31-ї річниці виводу військ із 

Афганістану 

Столяр В.П., 

Елагін О.М. 

 

5. До Організувати виставку презентація Заступники  



10.02.20 репродукції картин художників-

аматорів, учнівських малюнків на 

афганську тематику «Афганський 

спомин». 

голів МО і РО 

УСВА 

6. До 

10.02.20 

Організувати виставку експозиції 
художньо-публіцистичної літератури, 
печатних видань на «афганську» 
тематику в бібліотеках міст і районів, 
селищ. 

Заступники 

голів МО і РО 

УСВА 

 

7. Січень – 

лютий 

2020 року 

Провести зустрічі учасників бойових 
дій в Афганістані з учнівською 
молоддю, студентами навчальних 
закладів 

Голови ХОО, 

МО і РО УСВА 

 

8. До 

10.02.20 

Відвідати хворих учасників бойових 
дій та інвалідів війни в обласному 
госпіталі з вітаннями з Днем 
вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав. 

ХМО УСВА, 
адміністрація                                                                              
госпіталю 
Інвалідів 
війни 

 

9. До 

10.02.20 

Підготувати запрошення для участі в 

урочистих заходах родинам загиблих 

в Афганістані, керівникам організацій 

УСВА, керівникам управлінь, 

організацій, підприємств, навчальних 

закладів, військових частин, 

ветеранам Збройних сил і силових 

структур 

Столяр В.П., 

Мініна О.Д., 

Іваненко Н.І. 

 

10

. 

До 

15.02.20 

Організувати та провести виставку-

конкурс дитячого малюнку «Війна 

очима дітей» в учбових закладах 

області на Афганську тематику 

Киреєв В.Є., 

Міщенко В.В. 

та голови МО і 

РО УСВА 

 

11

. 

13.02.20 р. 

о 13.00 

год. 

Провести урочисті збори та концерт 

до Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав та 31-ої 

річниці  виведенню військ з 

Афганістану. Забезпечити  явку 

делегації від організації у складі 10 

чол. 

Столяр В.П., 

Кірєєв В.Є., 

Міщенко В.В., 

Мініна О.Д., 

голови МО і 

РО УСВА,  

В обл. 
Палаці 
молоді і 
студенті
в 

12 13 і 15 Організувати солдатську кашу для Перерва В.М., 

Кирєєв В.Є., 

 



. лютого частування учасників заходу Міщенко В.В. 

13

. 

До 

15.02.20 

Розповсюдити календарі з 

афганською тематикою 

голови МО і 

РО УСВА 

 

14

. 

До 

05.02.20 

Направити лист обласній державній 

телерадіокомпанії   про організацію 

телерадіомовлення, телевізійних 

зйомок 15 лютого 2020 року біля 

пам’ятника загиблим воїнам 

інтернаціоналістам та “Скорботна 

мати”, присвячених  31-ій річниці 

виведення військ із Афганістану 

Столяр В.П. В  парку 
Слави 

15

. 

До 

15.02.20 

Замовити, оплатити і доставити вінки, 

квіти в парк Слави до пам’ятника 

воїнів-інтернаціоналістів та 

“Скорботна мати” два  кошики з 

квітами від ХОО УСВА; 

Мініна О.Д.  

16

. 

15.02.20 

10.00 -  

11.00 

Підготувати і провести мітинг-реквієм, 

покладання квітів у біля пам’ятника 

загиблим воїнам-афганцям, 

присвячений     31-ій річниці виводу 

військ із Афганістану та Дня 

вшанування учасників бойових дій в 

інших державах 

Столяр В.П., 

Міщенко В.В.  

і голови МО і 

РО УСВА 

 

17

. 

15.02.06 

13.00  

14.30 

Відвідування покладання квітів на 

цвинтарях  до місць поховань воїнів-

афганців /інтернаціоналістів/ 

 Голови і 

члени 

президії ХОО, 

МО і РО УСВА 

 

18

. 

15.02.06 

15.00 

17.00 

Зустріч з родинами загиблих в 

Афганістані і військових конфліктах в 

іноземних державах, інвалідами цих 

війн з керівництвом Херсонської 

міської організації УСВА, 

міськвиконкому, громадськістю 

Міщенко В.В.  

Мініна О.Д. 

 

19

. 

До 

15.02.20 

Зустріч з родинами загиблих в 

Афганістані і військових конфліктах в 

Голови і 

заступники 

 



іноземних державах, інвалідами цих 

війн з керівництвом МО, РО УСВА,  

міськвиконкому,райдержадміністраці

єю, райрадою, громадськістю 

МО і РО УСВА 

 
                                                                                
Голова Херсонської  

обласної організації УСВА                                                                                 Столяр 

В.П. 

 


