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СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

квітня 2018р . м. Старобільськ

Про підготовку та відзначення 
у 2018 році Дня пам’яті та 

примирення і 73-ї річниці 
перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні

Відповідно до Указу Президента України від 23 березня 2018 року 
№85/2018 «Про відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї 
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», з метою належного 
відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, вшанування подвигу звитяжців старшого 
покоління, увічнення пам’яті жертв війни, а також консолідації суспільства та 
утвердження ідеалів миру

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити склад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 
в Старобільському районі Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні (додається).

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в Старобільському 
районі Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні (додається).

3. Відповідальним за проведення заходів структурним підрозділам 
забезпечити їх виконання у визначені терміни на належному рівні.

4. Відділам райдержадміністрації: культури' (Беседа О.В.), освіти 
(Івашкіна O.A.), сім’ї, молоді та спорту (Світличний І.В.), управлінню 
соціального захисту населення райдержадміністрації (Дук О.М.) використати 
кошти, передбачені на проведення відповідних заходів.

5. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації 
(Дук О.М.), КУ «Старобільське РТМО» (Биков В.Д.), КУ «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» (Антоненко О.Р.) затвердити та забезпечити
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виконання заходів з поліпшення соціального та медичного- обслуговування 
ветеранів.

6. Рекомендувати виконкомам міської та сільських рад з урахуванням 
затвердженого плану заходів:

6.1 Затвердити місцеві плани заходів.
%

6.2Передбачити у кошторисах кошти для проведення заходів, 
присвячених Дню пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні.

7. Старобільському РВ поліції ГУ НП в Луганській області (Волошин 
Д.В.) забезпечити дотримання громадського порядку та вимог безпеки 
дорожнього руху під час проведення заходів.

8. Старобільскому міськрайвідділу ГУ ДСНС України в Луганській 
області (Николенко В.М.) забезпечити недопущення виникнення надзвичайних 
подій і надзвичайних ситуацій та чергування спецавтотранспорту підчас 
проведення районних заходів.

9. Головному лікарю КУ «Старобільське РТМО» (Биков В.Д.), головному 
лікарю Луганської міської станції швидкої медичної допомоги (Самохін A.A.) 
забезпечити медичне супроводження районних заходів.

10. Управлінню фінансів Старобільської райдержадміністрації 
(Годунова Л.В.) забезпечити фінансування заходів відповідно до затверджених 
районних цільових програм.

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

Перший з 
в.о.голова О.С.Калінін



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

<<Лд» квітня 2018р. № ,
СКЛАД

Організаційного комітету з підготовки та відзначення в Старобільському 
районі Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у

Другій світовій війні

ГРИГОРЕНКО Олена 
Олексіївна

ДОМАРЕВ Сергій 
Анатолійович

ЧЕРНЕНКО Віталій 
Арсентійович

ЛІТВІНОВА Яна Миколаївна

ЛИСОГОР Вікторія 
Михайлівна

Члени

БИКОВ Вячеслав Дмитрович 

БЕСЕДА Оксана Валеріївна 

БУДНИК Юрій Миколайович

БУТКОВ Олег Вікторович

ВОЙТЕНКО Олександр 
Володимирович

ВОЙТЕНКО Сергій Онисимович

ВОЛОШИН Дмитро Вікторович

ВОЛОШИН Сергій 
Миколайович

заступник голови райдержадміністрації, 
голова оргкомітету

заступник голови районної ради, 
заступник голови оргкомітету (за згодою)

керівник апарату райдержадміністрації, 
заступник голови оргкомітету

міський голова, заступник голови 
оргкомітету (за згодою)

завідувач сектору комунікацій з 
громадськістю апарату 
райдержадміністрації, секретар 
оргкомітету

оргкомітету:

головний лікар КУ «Старобільське 
РТМО» (за згодою)

начальник відділу культури 
райдержадміністрації 
начальник станційно-лінійної дільниці № 1 
районного центру телекомунікацій №341 
(за згодою)

начальник відділу організаційної роботи 
апарату райдержадміністрації

начальник організаційного відділу 
районної ради (за згодою)

голова Чмирівської сільської об’єднаної 
територіальної громади (за згодою)

начальник Старобільського РВ поліції ГУ 
НП в Луганській області (за згодою)

голова районної організації ветеранів 
України (за згодою)



ГОДУНОВА Любов 
Володимирівна

ГУРЖІЙ Г анна Михайлівна

ДУК Ольга Миколаївна

ДРОБОТ Олена Миколаївна

ІВАШКІНА Олена Анатоліївна

КАСЯНЕНКО Наталія 
Олексіївна

КОЛЕСНИК Борис Дмитрович

КРАСЮК Лариса Сергіївна 

МАТІРКО Ігор Юрійович

- начальник управління фінансів 
райдержадміністрації

- директор КУ «Територіальний центр 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)»

- начальник управління соціального захисну 
населення райдержадміністрації

- начальник залізничної станції 
«Старобільськ» (за згодою)

- начальник відділу освіти 
райдержадміністрації

- начальник УПФУ у Старобільському 
районі (за згодою)

- директор КЗ «Парк культури та 
відпочинку» (за згодою)

- директор РЦСССДМ (за згодою)

- військовий комісар Старобільсько- 
Новопсковького ОРВК (за згодою)

МІЛОВАНОВА Олеся 
Володимирівна

МОЗГО Лілія Григорівна

НИКОЛЕНКО Володимир 
Михайлович

ПОРХУН Микола Григорович

ПРИХОДЬКО Світлана 
Леонідівна

САМОХІН Андрій Андрійович

СВІТЛИЧНИИ Ігор Валерійович

СВІТЛИЧНИЙ Сергій 
Валерійович

СИНЕЛЬНИК Ірина Андріївна

директор обласного краєзнавчого музею 
(за згодою)

директор Дитячого будинку творчості та 
юнацтва (за згодою)

начальник Старобільського РВ ГУ ДСНС 
України в Луганській області (за згодою) 
директор РБК ім. Т.Г.Шевченка 
(за згодою)

директор ДЮК «Орля» (за згодою)

головний лікар Луганської міської станції 
швидкої медичної допомоги (за згодою)

начальник відділу сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації 
голова Старобільської районної 
організації Всеукраїнського ФСТ «Колос» 
АПК України (за згодою) 

директор Старобільської районної 
централізованої бібліотечної системи 
(за згодою)



ТОЛОК Микола Васильович - директор КП «Благоустрій» (за згодою) 

ЯМПОЛЬ Геннадій Васильович - директор РКУ ФСК «Колос» (за згодою)

ЯНЧЕНКО Володимир Іванович - директор ДП «Старобільське
лісомисливське господарство» (за згодою)

Керівник апарату В.А. Черненко



ЗАТВЕРДЖЕНО
г Розпорядження ГОЛОВИ 

Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

ЧІЗ» квітня 2018р. №//С £  '

ПЛАН
заходів з підготовки та відзначення в Старобільському районі 

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

№
з/п

Найменування заходів
Місце, дата та 

час проведення
Відповідальні

особи

1. Забезпечення виплати разової 
грошової допомоги, передбаченої 
Законами України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» та «Про 
жертви нацистських 
переслідувань»

квітень-травень 
2018 року

Дук О. М.

2. Надання допомоги ветеранам війни 
в оформленні документів, 
нарахуванні пільг та виплаті всіх 
видів соціальної допомоги

протягом року Дук О.М.

3. Надання матеріальної допомоги 
ветеранам війни за рахунок коштів 
з державного, обласного та 
районного бюджетів

протягом року Дук О.М. 
Гуржій Г.М.,

4. Забезпечення санаторно- 
курортними путівками ветеранів 
війни у санаторіях, що належать до 
сфери управління Мінпраці та за 
рахунок коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

протягом року Дук О.М.

5. Особистий прийом ветеранів 
війни, допомога їм у вирішенні 
соціально-побутових питань

протягом року 
КУ «Терцентр»

Гуржій Г.М.

6. Надання соціальної допомоги 
вдома ветеранам війни 
соціальними робітниками

протягом року Гуржій Г.М.



№
з/п

Найменування заходів
Місце, дата та 

час проведення
Відповідальні

особи

7. Надання послуг та відшкодування 
витрат по зубопротезуванню

протягом року Дук О. М , 
Биков В. Д.

8. Проведення акції «Мак пам’яті» до 30 квітня 2018 
року

Івашкіна O.A.,
директори
загальноосвітніх
навчальних
закладів

9. Впорядкування та реконструкція 
пам’ятників, обелісків та інших 
пам’ятних місць пов’язаних з 
війною

до 01 травня 2018 
року, 

м. Старобільськ 
та населені 

пункти району

Літвінова Я.М. 
(за згодою), 
сільські голови 
(за згодою), 
Беседа О.В.

10. Святкове оформлення міста та 
населених пунктів району

до 01 травня 2018 
року, 

м. Старобільськ 
та населені 

пункти

Літвінова Я.М. 
(за згодою), 
сільські голови 
(за згодою)

11. Лекторій з елементами слайд-шоу 
«Ніколи знову 1939-1945»

02.05.2018 року 
9-00 

відділ пробації

Красюк Л.С.

12. Вікторина «Я пам’ятаю» 03.05.2018 року 
12-00 

Половинкинська 
ЗОШ

Красюк Л.С.

13. Проведення акції «А пам'ять 
спогади береже»

03-08.05.2018 
року, ДЮК 

«Орля»

Світличний І.В., 
Приходько С.Л. 
(за згодою)

14. Виставка плакатів «Подвигу вічно 
жити»

04-09.05.2018
року

Шпотинська
ЗОШ

Красюк Л.С.

15. Виготовлення та розміщення 
святкових афіш та рекламно- 
інформаційних щитів

до 04.05.2018 
року

Беседа О.В.

16. Виставка-інсталяція «Стала 
пам’ять людська - обеліском»

04.05.2018 року 
ЦРБ

Синельник I.A.

17. Тематичні полиці, книжкові 
виставки, виставки дитячих 
малюнків, уроки пам’яті, 
перегляди літератури

04-09.05.2018
року

бібліотеки
району

Синельник I.A. 
Стаценко Л.О. 
(за згодою)



№
з/п

Найменування заходів
Місце, дата та 

час проведення
Відповідальні

особи

18. Міський захід в рамках 
Всеукраїнської акції «Червоний 
мак»

05.05.2018 року 
12-00 

РБК ім. 
Т.Г.Шевченка

Івашкіна O.A.

%

19. Тематична викладка «Подвиг, 
застиглий в камені й граніті»

05.05.2018 року 
ДЮБ

Синельник I.A.

20. Відкритий турнір з баскетболу 3x3 05.05.2018 року 
центральна 
площа міста

Світличний І.В.

21. Організація відвідування 
керівництвом району ветеранів у 
лікарні та вдома із врученням 
продуктових наборів

05-06 травня 
2018 року

Черненко В.А., 
Волошин С.М. (за 
згодою),
Дук О.М.,
Биков В.Д.

22. Проведення впорядкування 
території Меморіалу Слави в 
міському парку культури та 
відпочинку за участю членів 
ветеранських організацій

07.09.2018 року Волошин С.М. 
(за згодою)

23. Літературно-музична композиція 
«Слава Ветеранам»

07.05.2018 року 
10-00 

клуб «Ветеран»

Гуржій Г.М.

24. Проведення мітингу до Дня 
пам’яті та примирення

08.05.2018 року, 
9-00, 

с. Чмирівка 
Пам’ятний знак 

на честь 
військових 

з’єднань, які 
брали участь у 

звільненні 
Старобільщини 

(танк)

Черненко В.А., 
Войтенко С.О. 
(за згодою) 
Беседа О.В.

25. Проведення мітингу до Дня 
Пам’яті та примирення

08.05.2018 року, 
11-00, 

залізнична 
станція 

«Старобільськ»

Григоренко О.О., 
Дробот О.М.
(за згодою)

26. Проведення акції «Перша хвилина 
миру» до Дня Пам’яті та 
примирення

08.05.2018 року 
обласний 

краєзнавчий 
музей

Мілованова О.В. 
(за згодою), 
Бутков О.В.



№
з/п

Найменування заходів
Місце, дата та 

час проведення
Відповідальні

особи

27. Мітинги до Дня Пам’яті та 
примирення у клубних закладах 
району

08.05.2018 року Беседа О.В., 
Керівники клубних 
закладів району

28. Відеонарис «Не дамо згаснути ні 
пам’яті, ні славі»

08.05.2018 року 
РДБ

Синельник I.A. *

29. Година пам’яті «Я пам’ятаю, я 
пишаюсь»

08.05.2018 року 
11-30 

Шпотинська 
ЗОШ

Красюк Л.С.

ЗО. Майстер-клас «Привітальна 
листівка до Дня перемоги»

08.05.2018 року 
14-00 

Шульгинська 
бібліотека

Красюк JI.C.

31. Участь делегації Старобільського 
району в обласних заходах

09 травня 
2018 року 
м.Щастя 

Новоайдарського 
району 

Площа Миру

Черненко В.А. 
Волошин С.М. 
(за згодою)

32. Придбання та організація 
покладання квітів до Меморіалу 
Слави, придбання тканини (50м.) 
для виготовлення гірлянд Слави

09.05.2018 року, 
міський парк 
культури та 
відпочинку

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

33. Виготовлення та покладання 
гірлянд Слави

до 09.05.2018 
року, міський 

парк культури та 
відпочинку

Світличний С.В., 
Івашкіна O.A., 
Мордовцева Н.П., 
Гаркава Н.І., 
Курило М.С.

34. Організація та проведення 
районного мітингу (за окремим 
планом):
- почесна варта;
- знаменна група;
- салютова група;
- покладання гірлянд Слави;
- покладання квітів

09.05.2018 року, 
10-00, 

меморіальний 
комплекс 

міського парку 
культурі та 
відпочинку

Бутков О.В., 
Беседа О.В., 
Волошин С.М. 
(за згодою), 
Будник Ю.М. 
(за згодою), 
Стаценко Л.О. 
(за згодою)

35. Урочиста зустріч керівництва 
району, міста, райвійськкомату з 
ветеранами

09.05.2018 року, 
11-00, 

райвійськкомат

Черненко В.А., 
Матірко І.Ю. 
(за згодою), 
Волошин С.М. 
(за згодою)



№
з/п

Найменування заходів
Місце, дата та 

час проведення
Відповідальні

особи

36. Футбольний турнір пам’яті 
П.О. Болота

09.05.2018 року, 
футбольне поле 

с. Байдівка

Світличний І.В.

37. Проведення командної першості 
району з настільного тенісу

09.05.2018 року, 
11-00 

стадіон «Колос»

Світличний І.В. *

38. Волейбольний турнір серед команд 
КФК

09.05.2018 року, 
11-00 

стадіон «Колос»

Світличний І.В.

39. Шаховий турнір 09.05.2018 року, 
11-00 РБК ім. 
Т.Г.Шевченка

Світличний І.В.

40. Літературно-розважальний мікс 
«Яскрава, весела,щаслива-завзята 
дитинства»

09.05.2018 року 
парк культури та 

відпочинку

Беседа О.В., 
Синельник І. А.

41. Виставки виробів майстрів 
декоративно-прикладного 
мистецтва, творів художників

09.05.2018 року, 
9-30, міський 

парк культури та 
відпочинку

Колесник Б.Д. 
(за згодою)

42. Дитячо-розважальна ігрова 
програма, малюнки на асфальті

09.05.2018 року, 
11-00, міський 

парк культури та 
відпочинку

Колесник Б.Д. 
(за згодою)

43. Озвучення та музичний супровід 
святкових заходів

09.05.2018 року, 
центральна 

площа, міський 
парк культури та 

відпочинку

Беседа О.В., 
Будник Ю.М. 
(за згодою)

44. Святковий концерт 09.05.2018 року 
19.00-21.00, 
центральна 
площа міста

Беседа О.В.

45. Молодіжна дискотека 09.05.2018 року 
19-00 

міський парк 
культури та 
відпочинку

Колесник Б.Д. 
(за згодою)

46. Святкові концерти до 73-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні у клубних закладах 
району

09.05.2018 року Беседа О.В., 
керівники клубних 
закладів району



№
з/п

Найменування заходів
Місце, дата та 

час проведення
Відповідальні
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47. Святковий феєрверк 09.05.2018 року 
21-00, 

центральна 
площа міста

Літвінова Я.М.
(за згодою)

\

48. Вшанування ветеранів Другої 
Світової війни (2 чол.) харчовими 
наборами та квітами

09.05.2018 року 
за місцем 

проживання

Беседа О.В. 
Порхун М.Г. 
(за згодою)

49. Організація та проведення 
тематичних екскурсій для 
учнівської молоді

травень 
2017 року

Мілованова О.В. 
(за згодою)

50. Проведення акцій «Ми поруч», 
«Доброго ранку, ветеране», 
організація волонтерської 
допомоги ветеранам війни

квітень-травень 
2018 року

Івашкіна O.A.,
директори
загальноосвітніх
навчальних
закладів

51. Організація тематичних виставок 
літератури в шкільних бібліотеках

квітень-травень 
2018 року, 

загальноосвітні 
навчальні 

заклади району

Івашкіна O.A.,
директори
загальноосвітніх
навчальних
закладів

52. Проведення тематичних уроків 
пам’яті, уроків мужності за участю 
ветеранів

квітень-травень 
2018 року, 

загальноосвітні 
навчальні 

заклади району

Івашкіна O.A.,
директори
загальноосвітніх
навчальних
закладів

53. Районні екологічні розвідки та 
трудові десанти «Обеліск», «Алея 
слави»

квітень-травень 
2018 року, 

пам’ятні знаки на 
території району

Івашкіна O.A.,
директори
загальноосвітніх
навчальних
закладів

54. Тематичні уроки в дитячих 
школах мистецтв району

травень 2018 
року

Беседа О.В., 
директори шкіл 
мистецтв

55. Забезпечення широкого 
висвітлення та анонсування 
районних заходів з відзначення 
Дня пам’яті та примирення і 73-ї 
річниці перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні

травень 
2018 року

Бутков О.В., 
Лисогор В.М., 
Радченко В.І. 
(за згодою)

Керівник апарату В.А. Черненко


