
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

%

3 0  (Х/ШЛ, 2019 р. м.Старобільськ № //ї?

Про відзначення Дня 
вшанування учасників бойових 
дій та ЗО — ї річниці виведення 
військ колишнього СРСР з 
Республіки Афганістан

На виконання Указу Президента України від 11.02.2004 № 180/2004 „Про 
день вшанування учасників бойових дій на території інших держав”, статті 23 
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, з метою вшанування 
громадян України та увічнення пам’яті загиблих, які виконували військовий 
обов’язок на території інших держав, га з нагоди 30-ї річниці виведення військ 
колишнього СРСР з Республіки Афганістан,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в 
районі Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
(додається).

2.Затвердити план заходів з підготовки та проведення в районі Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав (додається).

3.Рекомендувати головам міської, сільських рад та голові Чмирівської 
СОТГ забезпечити участь ветеранів Афганістану в районних заходах, 
присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав.

4.Управлінню соціального захисту населення Старобільської 
райдержадміністрації, відділ) культури га відділу сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації провести фінансування районних заходів за рахунок 
коштів, передбаченими відповідними районними програмами.



5.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації О. Григоренко.

Г олова А, Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області 
«ЯР» січня 2019р.

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та відзначення в районі

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

ГРИГОРЕНКО заступник голови райдержадміністрації,
Олена Олексіївна голова оргкомітету

СТАЦЕНКО керуючий справами Старобільської

Леонід Олексійович районної ради (за згодою)

ЧЕРНЕНКО керівник апарату райдержадміністрації,
Віталій Арсентійович заступник голови оргкомітету

Члени оргкомітету:

БЕСЕДА - Начальник відділу культури

Оксана Валеріївна райдержадміністрації >

БУТКОВ начальник відділу організаційної роботи

Олег Вікторович райдержадміністрації

ВОЛОШИН начальник Старобільського відділу поліції

Дмитро Вікторович ТУ Національної Поліції України в
Луганській області (за згодою)

ВОЛОШИН Голова Старобільської районної ради

Сергій Миколайович ветеранів (за згодою)

ВОЙТЕНКО - Голова Чмирівської сільської об’єднаної

Сергій Онисимович територіальної громади (за згодою)

ВОЙТЕНКО начальник організаційного відділу

Олександр Володимирович Старобільської районної ради (за згодою)

ГУРЖІЙ директор КУ «Територіальний центр

Г анна Михайлівна соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)»

ДУК начальник Управління соціального захисту

Ольга Миколаївна населення райдержадміністрації



ІВАШКІНА

Олена Анатоліївна

КОЛЕСНИК

Борис Дмитрович

КРАСЮК

Лариса Сергіївна

ЛІТВІНОВА

Яна Миколаївна

ЛИСОГОР 
Вікторія Михайлівна

ЛЮБЧЕНКО
Сергій Іванович

МІЛОВАНОВА 
Олеся Володимирівна

СВІТЛИЧНИЙ 
Ігор Валерійович

СВІРІДЕНКО

Сергій Миколайович

СЕРГІЄНКО 
Віктор Олександрович

ТОЛОК Микола 
Васильович

начальник відділу освіти 
райдержадміністрації

директор КІІ „Парк культури та 
відпочинку” (за згодою)

директор РЦСССДМ (за згодою)

Старобільський міський голова 

(за згодою)

завідувач сектору взаємодії з громадськістю 
апарату райдержадміністрації

військовий капелан, ветеран Афганістану (за 
згодою)

директор Луганського обласного 
краєзнавчого музею (за згодою)

начальник відділу сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації

т.в о. військового комісару Старобільсько- 
Новопсковського об’єднаного районного 
військкомату (за згодо'ю)

голова С гаробільської районної організації 
Української спілки ветеранів Афганістану
(за згодою)

Директор КГІ «Благоустрій» м. Старобільськ 
(за згодою)



Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області 
«ЗО » січня 2019р. № 3%

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з підготовки та проведення в районі 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

№
з/п

Заходи Дата
і місце проведення

Джерело
фінансу
вання

Відповідальні за 
виконання

1. Впорядкування місць поховань 
загиблих воїнів- 
інтернаціоналістів

до 13 лютого 
2019 року, 

міське кладовище 
с.Чмирівка

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

2. Впорядкування Меморіалу 
Слави та Пам'ятного знаку 
воїнам-афганцям у міському 
парку культури та 
забезпечення функціонування 
пам’ятника «Вічний вогонь»

до 13 лютого 
2019 року, 

Меморіал Слави 
міського парку 

культури та 
відпочинку

за рахунок 
виконавця 

заходу

>

Літвінова Я.М. 
(за згодою), 

Толок М.В.
(за згодою), 
Колесник Б.Д. 
(за згодою)

3. Придбання квітів для участі в 
обласних заходах

13 лютого 
2019 року

13 лютого 
2019 року 

м.СєвєроДонецьк

Беседа О.В., 
Бутков О.В 
Сергієнко В.О. 
(за згодою)

4. Організація участі делегації 
Старобільського району в 
обласних заходах

Беседа О.В. 
Красюк Л. С. 
Сергієнко В.О. 
(за згодою)

5. Придбання квітів:
- для покладання до Пам'ятного 
знаку на Меморіалі Слави
- для покладання до могил 
загиблих воїнів-афганців

15 лютого 
2019 року

за рахунок 
виконавця 

заходу

Беседа О.В. 
Бутков О.В. 
Літвінова Я.М. 
(за згодою) 
Сергієнко В.О. 
(за згодою)

6. Організація участі ветеранів 
Афганістану та сімей загиблих 
воїнів-афганців у районних 
заходах

15 лютого 
2019 року

1

Лисогор В.М. 
Сергієнко В.О. 
(за згодою) 
Красюк Л. С.

7. Забезпечення транспортом 
проведення районних заходів

15 лютого 
2019 року

і!

за рахунок 
виконавця

заходу

Літвінова Я.М. 
(за згодою) 
Сергієнко В.О. 
(за згодою)



Дук О. М. 
Красюк JI. С. 
Івашкіна O.A.

8. Покладання квітів до могил 
воїнів-афганців

15 лютого 
2019 року 

міське кладовище 
с. Чмирівка, 900

за рахунок 
виконавця 

заходу

Сергієнко В.О. 
(за згодою) 
Красюк Л. С. 
Бутков О.В.

9. Демонстрація фільму про 
Афганістан

15 лютого 
2019 року, 

РБК імені Т.Г. 
Шевченка

9 40

Сергієнко В.О. 
(за згодою) 
Беседа О.В. 
Волошин С.М.

10. Урочистий захід за участю 
керівництва району з 
ветеранами Афганістану та 
сім’ями загиблих воїнів- 
інтернаці онаністів

15 лютого 
2019 року. 

РЬК імені Т.Г. 
Шевченка 

10"°

Беседа О.В., 
Бутков О.В. 
Сергієнко В.О. 
(за згодою)

11. Нагородження ветеранів 
Афганістану грамотами та 
медалями

15 лютого 
2019 року, 

РБК імені Т.Г. 
Шевченка

за рахунок 
виконавця 

заходу

Стаценко Л.О. 
(за згодою) 
Сергієнко В.О. 
(за згодою) 
Бутков О.В.

12. Надання матеріальної допомоги 
сім’ям загиблих афганців

лютий 
2019 року

за рахунок 
виконавця 

заходу

Літвінова Я.М. 
(за згодою) 
Войтенко С.О. 
(за згодою)

13. Надання матеріальної допомоги 
ветеранам Афганістану

лютий 
2019 року

за рахунок 
виконавця

заходу

Дук О. М. 
Сергієнко В.О. 
(за згодою)

14. Покладання квітів до 
Пам’ятного знаку воїнам, 
загиблим в Афганістані

15 лютого 
2019 року. 

Меморіал Слави в 
міському парку 

культури та 
відпочинку. 11:15

за рахунок 
виконавця 

заходу

Беседа О.В. 
Сергієнко В.О. 
(за згодою) 
Бутков О.В.

15. Проведення урочистої зустрічі 
ветеранів Афганістану

15 лютого 
2019 року, клуб 
„Ветеран” 11:40

за раху нок 
виконавця 

заходу

Дук О.М. 
Г’уржій Г.М.

16. Проведення Круглого столу 
«Афганістан, обов’язок, 
трагедія, подвиг»

08 лютого 2019 
року, 

о 14:00 ДЮБ

Беседа О.В.

17. Проведення турніру в жиму 
штанги з нагоди пам'яті воїнів- 
інтернаціоналістів

09 лютого 
2019 року.

Світличний І.В.

18. Історичний віраж «Війна в 
Афганістані мовою цифр і 
фактів»

3 11 лютого 2019 
року.
ЦРБ

Беседа О.В.



19. Книжкова полиця 
«Афганістан -  біль моя»

3 11 лютого 2019 
року,
ДЮБ

Беседа О.В.

20. Година пам’яті «Цей 
одвічний біль Афганістану»

14 лютого 2019 
року,
ЦРБ

Беседа О.В.

21. Тематичний відео перегляд 
«Із полум’я Афгану»

15 лютого 2019 
року,
РБД

Беседа О.В.

22. Проведення 21-го турніру 3 
баскетболу, з нагоди пам’яті 
воїнів-інтернаціоналістів

16 лютого 
2019 року, 
Профліцей

Світличний І.В.

23. Проведення історичних уроків 3 
нагоди виведення військ 
колишнього СРСР з Республіки 
Афганістан та участь українців 
у локальних війнах

Луганський 
обласний 

краєзнавчий музей, 
протягом лютого 

2019 року

Мілованова О.В. 
(за згодою)

24. Демонстрація пересувної 
виставки «Шляхами чужої 
війни», виїзні мультимедійні 
екскурси «Афган болить в моїй 
душі»

Луганський 
обласний 

краєзнавчий 
музей.на базі 
міських шкіл, 

протягом лютого 
2019 року

Мілованова О.В. 
(за згодою) 
Івашкіна O.A.

25. Проведення уроків мужності, 
виховних годин із запрошенням 
ветеранів, воїнів- 
інтернаціоналістів

ЗНЗ району, 
протягом лютого 

2019 року

Івашкіна O.A. 
Сергієнко В.О. 
(за згодою)

26. Створення та поновлення 
шкільних куточків «Воїни- 
інтернаціоналісти -  наші 
земляки», «Війна в 
Афганістані»

протягом лютого 
2019 року

Івашкіна О.А

27. Забезпечення висвітлення в 
засобах масової інформації 
заходів до Дня вшанування 
учасників бойових дій на 
території інших держав і 30-ї 
річниці виведення військ 
колишнього СРСР з Республіки 
Афганістан

протягом лютого 
2019 року

Бутков О.В. 
Лисогор В.М.

Керівник апарату В. Черненко


