
                                                                                              Додаток 1 

                                                                                              до розпорядження голови 

                                                                                Городищенської сільської ради 

                                                                                від 26.04.2021 року № 76/01.02 

 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення у 2021 році Дня пам’яті  та примирення  

і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 

 
№ 

з/п 
Захід 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

проведення заходів 

1. 

Упорядкування та утримання у належному 

стані меморіалів, пам’ятників, братських 

могил та інших місць поховань захисників 

Вітчизни 

Квітень-

травень 2021 

року 

Сільська рада, 

старости 

2. 

Підготовка та проведення у населених 

пунктах Городищенської сільської ради 

урочистих та культурно-мистецьких 

заходів: мітингів, покладання квітів, 

святкових концертів і зборів, зустрічей з 

ветеранами війни, вдовами, членами сімей 

загиблих, жертвами нацистських 

переслідувань, дітьми війни, учасниками 

антитерористичної операції та учасниками 

заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі та стримування 

збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях 

7 травня 2021 

року 

Старости, 

гуманітарний відділ, 

заклади освіти та 

культури, мистецька 

школа 

3. 

Організація виставок творів мистецтва, 

фотографій, плакатів, документів воєнних 

років у бібліотеках громади 

Перша декада 

травня 2021 

року 

Бібліотеки 

3. 

З нагоди Дня пам’яті та примирення 

проведення поминальних молебнів за 

участю посадових осіб сільської ради, 

ветеранів Другої світової війни, вдів, 

учасників антитерористичної операції, 

громадських об’єднань 

7 травня 2021 

року 

Старости, 

гуманітарний відділ, 

керівники релігійних 

об’єднань (за 

згодою)  

4. 
Хвилина пам’яті та скорботи за жертвами 

Другої світової війни 

7 травня 2021 

року 

Старости, 

гуманітарний відділ 

5. 

Вивчення потреб та здійснення обстеження 

матеріально-побутових умов проживання 

ветеранів війни, вдів, сімей загиблих 

ветеранів війни для надання їм соціально-

побутової допомоги 

Постійно 
Відділ соціального 

захисту населення 

6. 

Сприяння поліпшенню умов проживання 

ветеранів війни, вдів, сімей загиблих 

ветеранів війни 

Постійно 
Відділ соціального 

захисту населення 



7. 
Надання соціальної допомоги ветеранам 

війни, вдовам 

Травень 2021 

року 

Відділ соціального 

захисту населення, 

фінансовий відділ 

8. 

Забезпечення інформаційного супроводу 

тематичних заходів, пов’язаних із історією 

Другої світової війни, що відбудуться у 

громаді з оприлюдненням фото- та 

відеоматеріалів на офіційному вебсайті 

Городищенської сільської ради та 

офіційній сторінці органу у соціальній 

мережі «Facebook», а також на вебсайтах 

ЗЗСО та сторінках закладів освіти, 

культури та бібліотек у соціальних 

мережах  

Травень 2021 

року 

Сільська рада, 

гуманітарний відділ, 

заклади освіти та 

культури, мистецька 

школа, бібліотеки 

 

 

 




