
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

» квітня 2018 р. Попасна №

Про районні заходи з підготовки та відзначення 
Дня нам'яті та примирення і 73-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

На виконання Закону України від 09.04.2015 року № 315-У1ІІ «Про 
увічнення перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 1939-1945 років», 
Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Указу Президента 
України від 05.03.2015р. № 123/2015 «Про утворення військово-цивільних 
адміністрацій», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
відповідно до Указу Президента України від 23 березня 2017 року «Про 
відзначення у 2017 році дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні», районної Програми та Переліку 
районних культурно-масових заходів на 2017-2018 роки, затвердженої 
розпорядженням голови районної державної адміністрації -  керівника 
районної військово-цивільної адміністрації від 15 грудня 2016 року № 474, у 
зв’язку з 73-ю річницею Перемоги та з метою гідного вшанування ветеранів 
ВВ війни та збереження пам’яті про події ВВ війни 1939-1945 років:

1. Затвердити:

1.1. Склад організаційного комітету з питань підготовки та проведення 
районних заходів щодо відзначення Дня пам'яті та примирення і 73-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (додаток 1).

1.2. План проведення районних заходів з підготовки та відзначення Дня 
пам'яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні (додаток 2).

2. Затвердити списковий склад ветеранів для нагородження на районному 
урочистому заході грошовими винагородами (додаток 3).
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3. Фінансові витрати на проведення районних заходів здійснити за рахунок 
коштів, передбачених у кошторисі відділу культури райдержадміністрації на 
проведення районних культурно -  масових заходів у 2018 році по КФК 
1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

4. Надати подяки та грошову винагороду ветеранам війни, до Дня пам'яті та 
примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (11 
чоловік по 400 грн.) кожному на районному заході 09.05.2018 року (згідно 
додатку 1 до наказу начальника відділу культури).

5. Рекомендувати міським, селищним головам, керівникам ВЦА, 
підприємств, закладів, установ району затвердити та провести на місцях 
урочисті та святкові заходи, передбачивши в них:
- вшанування ветеранів Другої Світової війни;
- проведення урочистих зборів, тематичних концертів, мітингів пам'яті, 
покладання квітів, вінків до пам'яток і місць поховань воїнів та інших 
урочистих заходів;
- поздоровлення та вшанування ветеранів, інвалідів війни та учасників 
бойових дій;
- організація благодійних обідів для ветеранів під час святкування Дня 
пам'яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 
с б і  т о в ій  війні.

6. Сектору масових комунікацій (Папук Є.О.) анонсувати районні тематичні 
заходи та забезпечити висвітлення їх у засобах масової інформації та на 
відповідних сайтах.

адміністрації -  керівник раио 
військово-цивільної адмініст]

олова районної державної

С.В. и ІА КУП



Додаток 1
до розпорядження голови 
рай держадмн істрації -  
керівника районної.військово - 
ци в і л ы і ої аді\ і і ні с грації 
від« / £  » <&,£} '>|()18 р. .V« 3
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СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та відзначення в районі 

Дня пам'яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні

Кошелева
Карина Володимирівна - заступник голови районної державної 

адміністрації 
голова оргкомітету

Калюжна
Ольга Олександрівна - начальник відділу культури РДА 

секретар оргкомітету

Архипенко
Сергій Володимирович

Члени оргкомітету:

- начальник відділу Ж КІ' та будівництва 
райдержадміністрації

Каврашенко 
Кдуард Миколайович - завідувач сектору молоді і 

спорту райдержадміністрації

1 апотченко 
Ірина Вікторівна - заступник голови міської ради (за згодою)

Дегтяренко 
Василій Миколайович - директор Попаснянського професійного 

ліцею залізничного транспорту

Донцова
Марина Анатоліївна - начальник відділу освіти 

райдержадміністрації

(їжак
Анатолій Іванович - голова районної Ради ветеранів



Золотарьов
Володимир Федорович - начальник Нопаснянеького відділу поліції 

Головного управління національної поліції 
України в Луганській області, 
полковник поліції (за згодою)

Змитрович
Яна Володимирівна - директор районного Будинку культури

Іванова
Наталія Сергіївна

- в. о. начальника відділу охорони здоров’я 
рай держадміністрації

Лізанець 
Оксана Юріївна - начальник відділу організаційної роботи 

рай держадміністрації

Луньова
Світлана Сергіївна - директор Дитячої школи мистецтв

ІІавличенко
Наталія Володимирівна - головний спеціаліст-головний бухгалтер 

відділу культури райдержадміністрації

Нетюхайло 
Анатолій Іванович - генеральний директор ТДВ 

«Попасиянський ВРЗ» (за згодою)

Нестеренко 
Ярослав Юрійович - редактор районної газети "Попасиянський 

вісник" (за згодою)

Нечепуренко 
Тимофій Юрійович - в. о. начальника відділу містобудування та 

архітектури райдержадміністрації

Колесник 
Роман Леонідович - начальник управління економічного розвитку 

і торгівлі райдержадміністрації

1 Іопкова 
Ольга Сергіївна - директор Попаснянськоїрайонної 

централізованої бібліотечної системи

Попова
Вікторія Юріївна - керівник апарату РДА



Проскурова 
Яна Віталіївна - директор районного краєзнавчого музею

Скребцова 
Наталія Павлівна - начальник управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації

Тютюникова 
Олександра Вікторівна - завідувач сектору з питань 

цивільного захисту 
райдержадміністрації

Хащенко
Хрпстина Василівна - начальник архівного відділу 

райдержадміністрації

Чміль
Сергій Вікторович - Т.в.о.начальника Попаснянського 

міськрайонного відділу Головного 
управління ДСНС України у 
Луганській області
полковник служби цивільного захисту

Ярославцева 
Людмила Євгеніївна - начальник відділу управління персоналом 

райдержадміністрації

/
Керівник апарату райдержадміністрації В. 10. ПОПОВА
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Додаток 2
до розпорядження голови 
райдержадміністрації -  
керівника районної військово - 
цивільної адміністрації 
від « » с У 2018 р. №

ПЛАН РАЙОННИХ ЗАХОДІВ 
з підготовки та відзначення в районі 

Дня пам'яті та примирения і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні

№ І Заходи
з/п !------- 1---------------------------------------------------
1. І [роведення районної

Акції по благоустрою 
пам'яток та місць 
поховань воїнів, 
заі иблих в роки Другої 

і Слвггової війни________
2 . Надання щорічної 

грошової допомоги 
ветеранам Другої

Дата, час 
проведення 
Квітень -  
травень
2018р.

Місце проведення

Міста, населені 
пункти району

Протягом Міста, населені
2018 р. пункти району

Відповідальні та
виконавці_________
Виконкоми 
місцевих рад, ради 
ветеранів, 
підприємства та 
заклади району
(за згодою)______
Управління 
соціального захисту 
населення РДА

Сві тової війни
Організація
відвідування ветеранів, 
інвалідів та учасників 
бойових дій, 
поздоровлення їх зі 
святом Перемоги, 
вручення матеріальної 
допомоги
Приведення до 
належного стану: 
територій міста, 
населених пунктів 
району, парків, скверів, 
вулиць та 
забезпечення їх 
тематичним
оформленням__________

Квітень-
травень
2018 р.

До 5 травня
2018 р.

Міста, населені 
пункти району

Міста, населені 
пункти району

1 олови місцевих
рад, керівники
підприємств,
установ,
закладів, ради
ветеранів
(за згодою)

Голови місцевих 
рад,
керівники 
підприємств, 
установ, 
закладів району 
(за згодою)

Проведення щорічної 
аюі,ії «День відкритий

7-9 травня
2018 р.

Міста, населені 
пункти району

Відділ культури 
РДА



дверей» по 
безкоштовному 
відвідуванню 
експозицій районного 
краєзнавчого музею до 
73-річного ювілею 
Перемоги

Районний 
краєзнавчий музей

6. Проведення в закладах 
освіти району: творчих 
конкурсів тематичних 
бесід на тему Другої 
Світової війни, уроків 
пам'яті, виховних 
годин, зустрічей 3 
ветеранами

Квітень - 
травень
2018 р.

Міста, населені 
пункти району

Відділ осві ти РДА 
керівники закладів 
освіти та 
позашкільних 
закладів району

7 Проведення в закладах 
культури району уроків 
історії, уроків 
мужності, зустрічей 
поколінь та інших 
тематичних заходів за 
участю ветеранів 
Другої Світової війни

Квітень-
травень
2018 р.

Міста, населені 
пункти району

Відділ культури 
РДА
керівники закладів 
культури району

8.
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Проведення спортивних 
заходів, присвячених 
Дню Перемоги (згідно 
окремих планів)

Травень
2018р.

Дитячо-юнацька 
спортивна школа, 
загально-освітні 
заклади району

Сектор молоді і 
спорту РДА 
Відділ освіти РДА 
Відділ культури 
РДА
Керівники 
спортивних та 
загальноосвітніх 
закладів району

9. Проведення урочистих 
святкових заходів, 
мітингів пам'яті у місті 
та населених пунктах 
району з ушануванням 
ветеранів та 
покладанням квітів, 
вінків до пам’ятників і 
могил воїнів.

7 - 9  травня
2018 р.

Міста, населені 
пункти, 
підприємства, 
установи, 
заклади району

Голови місцевих 
рад, керівники 
підприємств, 
установ, закладів 
району 
(за згодою)

10 . Мітинг присвячений 
Дню Пам’яті та 
примирення зі 
школярами

8 травня 
2018 року 
10.00

Площа Героїв 
м. Попасна

РДА
Відділ освіти РДА
Керівники
загальноосвітніх
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загальноосвітніх 
закладів району

закладів району

Організація та 
проведення мітингу 
Пам’яті на 
пл. Героїв міста 
ГІопасна

9 травня
2018 р. 
10.00

Площа Героїв 
м. ГІопасна

РДА

Забезпечення 
покладання гірлянд 
Слави під час 
проведення мітингу 
Пам'яті

9 травня
2018 р. 
10.00

Площа Героїв 
м. Попасна

РДА та
військовослужбовці 
(за згодою)

Підготовка та 
забезпечення участі 
молоді, для:
- корзин з квітами;
- фотокарток ветеранів 
війни;
- виступаючих від 
керівництва, молодого 
покоління та від 
ветеранів на заходах 
(згідно окремого плану)

9 травня
2018 р.

Площа Героїв 
м. ГІопасна

Відділ
організаційної 
роботи РДА 
Відділ освіти РДА 
Відділ культури 
РДА

Керівники закладів 
освіти

районний 
краєзнавчий музей

Оформлення та 
представлення 
тематичної музейної 
експозиції, присвяченої 
73-річниці Перемоги

Травень
2018 р.

Районний
краєзнавчий
музей

Відділ культури 
РДА
Районний 
краєзнавчий музей

Забезпечення 
організаційних 
об'явлень з питань 
проведення святкових 
районно-міських 
заходів, присвячених 
Дню Перемоги

Травень
2018 р.

м. ГІопасна Відділ
організаційної 
роботи РДА

Нестеренко Я.ІО. 
(за згодою)

Організація святкової 
торгівлі

9 травня
2018 р.

Па площі Миру 
м. Попасна

Управління 
економічного 
розвитку і торгівлі 
РДА

Забезпечення 
чергування медичних 
працівників під час 
проведенні святкових

9 травня
2018 р.

пл. Героїв 
пл. Миру 
м. Попасна

Відділ охорони 
здоров’я РДА 
Керівники 
медичних закладів



18.

#
заходів району
Організація охорони 
правопорядку при 
проведенні святкових 
заходів (згідно окремих
планів)

9 травня
2018р.

Міста, населені 
пункти району

Попаснянський 
відділ поліції 
Головного 
управління 
національної поліції 
України в 
Луганській області

військовослужбовці 
(за згодою)

19. Забезпечення участі 
членів почесної 
президії та 
виступаючих на 
районно-міському 
мітингу Пам'яті

9 травня
2018р.
10.00

Площа Героїв Відділ
організаційної 
роботи РДА

20. Організація проведення 
масового гуляння 9 
травня біля РБІ< 
м.Попасна

9 травня
2018 р.
з 19.00 до 
21.00

Біля РБК Відділ культури 
РДА
Районний 
краєзнавчий музей

21. Забезпечення запалення 
«Вічного вогню» під 
час проведення мітингу 
Пам'яті 9 травня

9 травня
2018р.
8.00

Площа Героїв 
м. Попасна біля 
пам’ятника та 
братньої могили

Відділ ЖКГ та 
будівництва РДА

22.

23.

Виготовлення 2-х 
гірлянд Слави для 
покладання до 
пам’ятника на 
пл. Героїв

Квітень - 
травень
2018 р.

Площа Героїв 
м. Попасна

Відділ культури 
РДА
Районний будинок 
культури

Забезпечення 
безперебійної подачі 
електроенергії під час 
проведення районно- 
міських урочистих 
святкових заходів

9 травня
2018 р.

Площа Героїв 
Площа Миру 
м. Попасна

т д в
«Попаснянський 
ВРЗ» (за згодою)

24.

__

Забезпечення озвучення 
музично - звуковою 
апаратурою мітингу 
Пам'яті

9 травня
2018 р.
площа 
Г ероїв 
10.00

Площа Героїв 
Площа Миру 
м. Попасна

Відділ культури 
РДА
Районний будинок 
культури
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Організація святкових 
програм:
- Святковий концерт

- Масове гуляння, 
конкурсно-розважальна 
програма та святкова
дискотека

9 травня
2018 р.

19.00 -
21.00

Площа Миру 
м.Попасна

Біля РБК

Відділ культури 
РДА
Районний будинок 
культури

Забезпечення правил 
дорожнього руху при 
проведенні масових 
святкових заходів 
(згідно окремого плану)

9 травня
2018 р.

м. Попасла 
(згідно окремого 
графіку)

Попаснянський 
відділ поліції 
Головного 
управління 
національної поліції 
України в 
Луганській області

Забезпечення участі 
самодіяльних артистів у 
святкових заходах 
9 травня 2018 р.

9 травня
2018 р.

Площа Героїв 
Площа Миру

Відділ культури 
РДА
Районний будинок 
культури

Забезпечення участі 
делегацій від 
підприємств, закладів, 
установ міста в 
районному святковому 
мітингу Пам'яті

9 травня
2018 р.

м. Попаси а Попаснянська 
міська рада

Проведення 
поминальних 
богослужінь за 
заі иблими під час 
Другої Світової війни

Травень
2018 р.

Міста, населені 
пункти району

релігійні заклади
району
(за згодою)

Забезпечення 
поздоровлення 
керівництвом району 
вітальними картками 
ветеранів, керівників 
ОДА, голів міст та 
районів області

до
9 травня
2018р.

Відділ
організаційної 
роботи РДА

ерівник апарату В.10. ПОПОВА



Попаснянська районна державна адміністрація 
Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
пл. Миру, 2, м. Попасна, Луганська обл., Україна, 93300 

тел.: (8- 064-74)3-18-30 
киИига-роразпа @икг.пеі

НАКАЗ

від « / Є » 2018 р. № о/

Про районні заходи з підготовки та відзначення 
Дня пам'яті та примирення і 73-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

На виконання Закону України від 09.04.2015 року № 315-VIII «Про 
увічнення перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 1939-1945 років», 
Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Указу Президента 
України від 05.03.2015р. № 123/2015 «Про утворення військово-цивільних 
адміністрацій», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
відповідно до Указу Президента України від 23 березня 2017 року «Про 
відзначення у 2017 році дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні», районної Програми та Переліку районних 
культурно-масових заходів на 2017-2018 роки, затвердженої розпорядженням 
голови районної державної адміністрації -  керівника районної військово- 
цивільної адміністрації від 15 грудня 2016 року № 474, у зв’язку з 73-ю 
річницею Перемоги та з метою гідного вшанування ветеранів ВВ війни та 
збереження пам’яті про події ВВ війни 1939-1945 років:

НАКАЗУЮ:
1. Провести 8 та 9 травня 2018 року районні заходи з відзначення в районі 
Дня пам'яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні за участю керівництва району та міста з врученням грошової 
винагороди ветеранам Другої Світової війни.

2. Фінансові витрати на проведення районних заходів здійснити за рахунок 
коштів, передбачених у кошторисі відділу культури райдержадміністрації на 
проведення районних культурно -  масових заходів у 2018 році по КФК 1014082 
«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» згідно кошторису (додається).

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу культури О.О. Калюжна
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Додаток
до наказу начальника 
відділу культури РДА
від іб  Û Ÿ  2018 р. № Л еї,,

КОШТОРИС ВИТРАТ

з підготовки та відзначення в районі 
Дня пам'яті та примирення і 7З-ї річниці перемоги над нацизмом у

Другій світовій війні

1. Придбання корзини квітів - 2 шт. по 300,00 грн. = 600,00 грн.
. Подяки -  11 шт. по 3грн. = 33 грн.
. Рамки -  11 шт. по 38 грн. = 418 грн.

4. Квіти -  1 букет по 400 грн. =400 грн.

Всього: по КЕКВ 2210 - 1451 гри. (одна тисяча чотириста п’ятдесят одна 
гривня) 00 кой.

1. Грошова винагорода - 11 чол. х 400 грн. = 4400 грн.

Всього: по КЕКВ 2730-4400  грн. (чотири тисячі чотириста гривень) 
00 кой.

Головний спеціаліст - головний бухгалтер 
відділу культури Попаснянської РДА Павличенко Н.В.


