
 ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   Р І Ш Е Н Н Я (проект)

___.04.2021                                   смт Воскресенське                            № ___

Про  затвердження  заходів  щодо
відзначення Дня пам’яті та примирення
і  річниці  Перемоги  над  нацизмом  у
другій  світовій  війні  на  території
населених  пунктів  Воскресенської
селищної ради

Відповідно до підпункту 7 пункту «а» статті 32  Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  України»,  Закону  України  «Про  увічнення
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», виконком
селищної ради 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи щодо відзначення Дня пам’яті  та примирення і
річниці  Перемоги  над  нацизмом  у  другій  світовій  війні  на  території
населених  пунктів Воскресенської  селищної  ради  (  далі  -  заходи),  що
додаються.

2.  Створити організаційний комітет  з  підготовки до відзначення Дня
пам’яті і примирення та річниці Перемоги  над нацизмом  у Другій світовій
війні на території населених пунктів Воскресенської селищної ради у складі:

- ШАПОВАЛОВ Олександр – сселищний голова;
- БІЛОЗОР Тетяна – секретар селищної ради;
- ШАЛАНИЧ Ярослав  – начальник відділу освіти, культури, молоді  та

спорту Воскресенської селищної ради;
-  ЗЯБКО Сергій  Васильович –  начальник  відділу соціального  захисту

населення;
- ХРОЛЕНКО Ігор - староста села Калинівка;
- КРИКУН Інна - староста села Михайло-Ларине;
-  ІГНАТОВ  Олександр - староста  селища  Грейгове,  сіл  Водокачка,

Степове, Червоне;
- БЕНЬ Ігор - староста села Пересадівка.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова      Олександр ШАПОВАЛОВ



Затверджено

рішення виконкому 
селищної ради

                                                                 від __.04.2021 р. № __

ЗАХОДИ 
з  підготовки до відзначення Дня пам’яті та примирення і річниці Перемоги

над нацизмом у другій світовій війні на території населених пунктів
Воскресенської селищної ради

№
п/п

План заходів Відповідальн
і за

виконання

Термін
виконання

1 Здійснити  обстеження  матеріально-побутових
умов  проживання  ветеранів  війни  та  сімей
загиблих  воїнів,  воїнів-інтернаціоналістів,
воїнів АТО.

Начальник
відділу

соціального
захисту

населення

Квітень –
травень

2021
року

3. Забезпечити  проведення  у  закладах  освіти
тематичних  «круглих  столів»,  семінарів,
лекцій, уроків пам'яті,  зустрічей з ветеранами
війни, присвячених річниці Перемоги у Другій
світовій  війні.  Привести  в  належний  стан
сільські та  шкільні музеї бойової та трудової
слави.

Начальник
відділу освіти,

культури,
молоді та

спорту

Квітень-
травень

2021
року

4 Облаштувати в бібліотеках населених пунктів
тематичні  виставки  та  експозиції,  присвячені
річниці Перемоги у Другій світовій війні. 

Начальник
відділу освіти,

культури,
молоді та

спорту

Квітень -
травень

2021
року

5 Здійснити упорядкування військових поховань,
пам’ятників,  обелісків,  кладовищ.
Активізувати  роботу  шефських  та
волонтерських  загонів  по  наданню  адресної
допомоги ветеранам війни та їх сім'ям.

Селищний
голова

Квітень -
травень

2021
року

6 Провести  урочисті  мітинги  та  здійснити
покладання  квітів  до  військових  поховань,
пам’ятників,  обелісків,  кладовищ  з
урахуванням вимог карантинних заходів.

Селищний
голова

8-9
травня
2021
року

Керуюча справами (секретар) 



виконкому селищної ради Людмила МАНЖУЛА
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