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районних заходів з підготовки та відзначення у 2018 році Дня Гідності 
та Свободи (на виконання Указу Президента України від 24.10.2018 
№339/2018 «Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи)

На й ме н у вапня за ходу

Упорядкування території біля 
пам'ятника Т.Г.Шевченку та

і Меморіал) С.діии в міському парку 
! ку льтури і відпочинку

і Іідготовка сценарно проведення 
урочистого заходу

Придбання квітів для покладання 
до пам'ятного знаку.’ загиблим 
ж Удам за незалежність Укпаїни

Строк виконання, 
місце проведення

до 21 
листопада
201 8 року

Відповідальні

Лі твінова >І.М. 
(за згодою), 
Колесник Ь.Д. 
(за згодою)

до 2 1 Весе да 0 .13.
листопада ; Синельних ГА. 
20 18 рок\’

21 листопада І Літвінова Я.М.
1018 року (за д одою), 

Беседа О.В.

Піаготовка списку запрошених на
у] очистин захід

до 20 
листопада 
2018 року 

до 21 
листопада 
2018 року

| Запрошення на урочистий захід та !
ш. докладання кві тів:

І - керівників установ, організацій і
| район»
і - громадськості,учасників Майдану, 
і - військовослужбовців,

- студентської молоду
Покладання квітів до пам’ятного і 21.11.20 1 8 року

. знаку загиблим воїнам за | 10-30

Бутков О.В.

Бутков О.В., 
Ли со гор В. М.

незалежність України на Меморіалі 
Слави в міському парку культу ри і

Лисогор В.М. 
Бутков О.В.
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7 Проведення зустрічі керівництва 
району з учасниками Майдану, 
громадськістю, 
військовослужбовцями, 
студентською молоддю з нагоди 
Дня Гідності та Свободи

21.11.2018 року 
11-00 
ЦРБ

Калінін О.С. 
Бутков О.В. 
Синельник I.A.

8 Забезпечення дотримання 
громадського порядку під час 
проведення урочистого заходу до 
Дня Гідності та Свободи

21.11.2018 року Волошин Д.В. 
(за згодою)

9 Сприяння громадським 
об’єднанням, волонтерським 
організаціям у проведенні ними 
заходів, присвячених Дню Гідності 
та Свободи

листопад 
2018 року

Літвінова Я.М. 
(за згодою), 
Лисогор В.М.

10 Звернення до керівників місцевих 
релігійних організацій щодо 
проведення 21 листопада в їх 
молитовних приміщень панахиди за 
загиблими під час революційних 
подій в Україні у 2013-2014 роках.

до 21 
листопада 2018 

року

Беседа О.В.

11 Робота виставки «Пам’ятаємо...» листопад 
2018 року

Мілованова О.В. 
(за згодою)

12 Історичні уроки «У єдності народу - 
сила»

листопад' 
2018 року

Мілованова О.В. 
(за згодою)

13 Екскурсія до Луганського обласного 
музею «Революція гідності та її 
вплив на розвиток сучасної 
України» для осіб, які відбувають 
покарання не пов’язані з 
позбавленням волі

21 листопада 
2018 року

Красюк Л.С.

14 Година спілкування «Революція 
гідності»

21 листопада 
2018 року 

СІЗО

Красюк Л.С.

15 Тематичні виховні години, 
інтерактивні бесіди, уроки пам’яті 
із запрошенням воїнів-захисників, 
учасників АТО, волонтерів

19-23 листопада 
2018 року 

загальноосвітні 
навчальні 
заклади

Івашкіна O.A.

16 Районна виставка сучасного 
патріотичного плакату до Дня 
Гідності та Свободи «Україна в 
серці»

19-23 листопада 
2018 року 

загальноосвітні 
навчальні 
заклади

Івашкіна O.A.



17 Організація в шкільних бібліотеках 
тематичних виставок літератури, 
періодичних видань, фотоматеріалів 
про події листопада 2004, 2013 
років, учасників АТО, активістів 
Помаранчевої Революції та 
Революції Гідності, волонтерів

19-23 листопада 
2018 року 

загальноосвітні 
навчальні 
заклади

Івашкіна O.A.

%

18

Проведення акції «Незгасна свічка 
в кожного у серці» біля стендів, 
присвячених Героям Небесної 
Сотні, пам’ятних знаків воїнів, що 
загинули в АТО

21 листопада 
2018 року 

загальноосвітні 
навчальні 
заклади

Івашкіна O.A.

19 Виставка-подія «Україна гідна 
свободи»

20-23 листопада 
2018 року 

ЦРБ

Синельник I.A.

20 Прес-панорама «Революція гідності: 
горнило духу і патріотизму»

20-25 листопада 
2018 року 

РДБ

Синельник I.A.

21 Історичний екскурс «День, що нас 
змінив»

21 листопада 
2018 року 

ЦРБ

Синельник I.A.

22 Перегляд відео презентації «В 
єдності сила народу»

21 листопада 
2018 року, 

ДЮБ

Синельник I.A.

23 Проведення Кубку району з 
настільного тенісу до Дня Гідності 
та Свободи

17 листопада 
2018 року 

10-00 
Стадіон 
«Колос»

Світличний І.В.

24 Проведення урочистих заходів до 
Дня Гідності та Свободи на 
територіях сільських рад

листопад 
2018 року

Сільські голови 
(за згодою)

25 Забезпечення широкого висвітлення 
та анонсування заходів з нагоди Дня 
Гідності та Свободи в районних ЗМІ 
та на офіційному веб-сайті РДА

листопад 
2018 року

Лисогор В.M., 
Радченко В.І. 
(за згодою)

Керівник апарату райдержадміністрації В. Черненко


